
Ledelse og udvalg ved Middelfart Gymnasium og HF pr. juni 2022 

 

Ledelsen: 
Den daglige ledelse varetages i fællesskab af rektor, vicerektor og tre uddannelsesledere. Skemaet nedenfor viser, hvem der har det overordnede ansvar i forbindelse 
med de forskellige opgaver, og hvem man så skal henvende sig til, hvis man har spørgsmål vedrørende: 

Opgavefor-
deling i le-
delsen   
nov. 2021 

CA 
Rektor 

LV 
Vicerektor 

(rektors stedfortræder) 

AD 
Uddannelsesleder 

SN 
Uddannelsesleder 

Hj 
Uddannelsesleder 

Daglig drift Klasseledelse i stx 
Bygninger 
Eksamensklager, øvrige elev-
klager 

Klasseledelse i stx 
Mundtlige prøver 
Administration i forbindelse 
med efteruddannelse 

Klasseledelse hf 
Skriftlige prøver 
Optagelsesprøver mv. 
TEAM-DK og udvekslingselever 

Klasseledelse i stx 
PR 
Morgensamlinger 
Infoarrangementer 
 

Skema: Sygemeldinger, ferie 
Fag- og timefordeling 
Ekskursioner og studierejser 
Valg af studieretning og valgfag 
Økonomi 
Bygninger 

Uddannel-
sesledelse 

Intro stx 
 
 

Pædagogisk planlægning af 
STX-uddannelsen 
Pædagogikum (kontakt BUVM) 

Pædagogisk planlægning af HF-
uddannelsen 
Fraværshåndtering alle klasser 

Skolekultur og elevtrivsel 
 

 

Personale-
ledelse 

Opgaveporteføljer, MUS og op-
følgning  
Ansættelser/Aftaler med GL 

Opgaveporteføljer, MUS og op-
følgning (undervisere og sekre-
tærer) 

Opgaveporteføljer, MUS og op-
følgning  

Opgaveporteføljer, MUS og 
opfølgning 

Opgaveporteføljer, MUS og op-
følgning  

Udvalg og 
udvikling 

Bestyrelsen 
Samarbejdsudvalg 
IT: udstyr, kompetencer, udvik-
ling og forsøg 

Samarbejdsudvalg 
STX-udvalget 
Udvikling og forsøg på STX 
Kontakt til PR/FU 
 

Samarbejdsudvalg 
HF-udvalg 
Kontakt til PR/FU 
Studie-, læse- og matematikvej-
lederne (SPS) 
Skoleprojekt 

Skolekulturudvalget 
Kontaktudvalget 
Elevudvalgskontakt 
Talentudvikling 
Skoleprojekt 
Arbejdsgruppe om elevtrivsel 
(Kvalitetssikring) 

Økonomiudvalg 

Eksternt 
samarbejde 

GYM-Fyn/Danske Gymnasier 
Middelfart Kommune 
Eksternt finansierede projekter 

Gymnasiepraktik for SDU-stu-
derende 
Kontakt til Videnskabsklubben 

 Brobygning, herunder samar-
bejde med UV Middelfart 
SSP 
Gæster og fællestimer 
Samarbejde med Middelfart 
Kommune 

 



 

 
  Side 2 

 
Udvalg og samarbejde 
 
Samarbejdsstrukturen udgør rammerne for medarbejdernes og elevernes medindflydelse på ledelsens beslutninger.  

• Samarbejdsudvalget er nedsat efter aftaler mellem arbejdsmarkedets parter og består af repræsentanter for ledelsen og medarbejderne. SU skal 
”udvikle samarbejdet på hele arbejdspladsen, så den enkelte medarbejder gennem påvirkning af egen arbejdssituation kan bidrage til at udvikle 
arbejdspladsen.” http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/regler/  
 

• Pædagogisk Råd er nedsat iht. Institutionsloven § 26 og består af alle lærerne og rektor. PR’s opgave er at rådgive rektor, Bekendtgørelsen om pæ-
dagogisk råd (retsinformation.dk) 
 

• Elevrådet er nedsat iht. Institutionslovens § 27 og består af repræsentanter for alle eleverne. Bekendtgørelse om elevråd ved institutioner for al-
mengymnasial uddannelse, almen voksenuddannelse eller erhvervsrettet uddannelse samt private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til 
højere forberedelseseksamen (retsinformation.dk) Elevrådets opgave er bl.a. at udpege repræsentanter til skolens udvalg. 
 

• TAP-rådet er dannet efter beslutning i Samarbejdsudvalget og består af alle teknisk-administrative medarbejdere (pedeller og sekretærer). 
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1: Diagram over samarbejdsstrukturen 
Samarbejdsstrukturen ved skolen kan anskueliggøres ved flg. diagram. De faste udvalgs opgaver og sammensætning er fastlagt i de kommissorier, som SU 
har vedtaget i forbindelse med nedsættelsen af udvalgene. De faste udvalg og samarbejdsudvalg kan nedsætte arbejdsgrupper (ad hoc-udvalg) efter behov. 
 
 
 

SU nedsætter udvalgene    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samarbejdsudvalget  
(SU) 

De faste udvalg 
 
 

Økonomi-
udvalg 

STX-ud-
valg 

Ad hoc- 
arbejdsgrupper 

Kontakt-
udvalget 

HF- 
udvalg 

Ledelsen 

Pædagogisk 
Råd (PR) 

Elevrådet 
(ER) 

TAP-rådet 

Aktivitets-
udvalg 
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Kommissorier for udvalgene  
 
1: Generelle principper for udvalgsstrukturen 

A) Formålet med udvalgene og arbejdsgrupperne på skolen er gennem medinddragelse og medindflydelse at nyttiggøre de erfaringer og ideer, som 
medarbejdere og elever løbende gør sig om skolens udvikling, samt derigennem at fremme den følelse af medejerskab for skolen, som er en vigtig 
forudsætning for, at skolen kan være en levende organisme i konstant udvikling.  
 

B) Udvalgsstrukturen er aftalt i Samarbejdsudvalget, og der gælder derfor overordnet de samme regler for samarbejde i udvalgene og arbejdsgrup-
perne som i SU (informationspligt, drøftelsespligt, enstemmighed mv). Medarbejdere i udvalgene er imidlertid ikke automatisk beskyttet i henhold 
til samarbejdsaftalerne (”tillidsmandsbeskyttelse”). 

 
C) Udvalgsstrukturen består af 2 niveauer: 

• Faste udvalg (Stx-, HF-, Økonomi-, Kontakt-, Aktivitetsudvalget) 
• Arbejdsgrupper og projektgrupper (ad hoc) 

 
D) I faste udvalg er så vidt muligt både lærere, elever og TAP repræsenteret.  

• Medlemmerne i udvalgene udpeges af hhv. Pædagogisk Råd, Elevrådet og TAP-rådet.  
• De faste udvalg og SU kan nedsætte arbejdsgrupper med en sammensætning efter behov. Udpegning af medarbejdere og elever til en ar-

bejdsgruppe følger ikke nogen fast procedure, idet der oftest vil være tale om, at personer med særlige kompetencer eller interesser inddra-
ges.  

• For hver arbejdsgruppe udarbejdes et kommissorium, der tydeligt beskriver gruppens opgave samt hvor længe arbejdsgruppen er i funktion.  
• Pædagogisk råd og elevrådet kan anmode rektor om, at der nedsættes en arbejdsgruppe.  

 
E) Fælles forretningsorden for udvalg og arbejdsgrupper:  

• Rektor kan ikke uddelegere beslutningskompetence til udvalg i sager, hvor det er bestyrelsen (eller andre udenfor skolen), der har beslutnings-
kompetencen. 

• Udvalg kan træffe beslutninger på de områder, hvor de iflg. kommissoriet har beslutningskompetence (når der står ”beslutter” ”fastlægger” og 
lignende).  

• En beslutning i et udvalg træffes i enighed. Et udvalgsmedlem kan således ikke ”stemmes ned”. Med denne ret følger forpligtelsen til at søge 
løsninger.  

• Udvalg og arbejdsgrupper fastsætter selv deres mødefrekvens, idet der dog i udvalgets eller arbejdsgruppens kommissorium kan være angivet 
et minimum antal årlige møder.  

• Udvalgene fører løbende referat af deres møder, som offentliggøres elektronisk på skolens intranet. 
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• Udvalg og arbejdsgrupper vælger selv mødeleder og referent. 
• Udvalg og arbejdsgrupper skal i videst muligt omfang koordinere deres arbejde med andre grupper eller enkeltpersoner, som arbejder med 

sager, der bliver berørt af udvalgets/gruppens arbejde.  
 
2: Udvalg 
 
2.1: Økonomiudvalget 
Formål 
Formålet med økonomiudvalget er at skabe et forum, der sikrer, at medarbejderne og eleverne kan have fuld indsigt i skolens økonomi for derigennem at 
kunne påvirke de beslutninger om økonomi, som skolens ledelse skal træffe. 
 
Økonomiudvalgets opgaver er: 

1. At tilrettelægge en procedure for budgetlægning, som giver mulighed for en bred inddragelse af medarbejdere og elever i processen. 
2. Drøfte ledelsens oplæg til bestyrelsen om budget for skolen 
3. Drøfte budgetopfølgning i løbet af året. 
4. Beslutte principper for fordeling af midler til fagene mv. i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer.  
5. At sikre, at ansatte og elever orienteres om skolens økonomi 
6. Udvalget bestemmer selv sin mødeplan, men mødes minimum 4 gange årligt forud for bestyrelsens behandling af budget og regnskab.  

 
Sammensætning:   Økonomiudvalget består af 3 lærere, 2 TAP-repræsentanter, 1-2 elever samt repræsentanter for ledelsen.  
 
 
 
2.2: STX-udvalget 
Formål:  
Formålet med STX-udvalget er at have et forum, hvor uddannelsens kvalitet løbende drøftes, og hvor der kan træffes beslutninger om uddannelsens tilrette-
læggelse. Udvalget skal give mulighed for, at erfaringerne fra lærerne, eleverne og ledelsen samles og omsættes i en tilrettelæggelse af uddannelsen, der 
bedst opfylder bekendtgørelsens formål og skolens profil og strategi.  
 
STX-udvalgets opgaver er: 
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• At sørge for, at der sker en systematisk opsamling af erfaringer med uddannelsens tilrettelæggelse via evalueringer af uddannelsen som helhed og 
af enkelt-elementer (forløb, arrangementer etc.)  

• At sørge for, at evalueringerne drøftes i de relevante fora (Bestyrelsen, PR, faggrupper, elevrådet etc.) 
 

Konkrete arbejdsopgaver er:  
1. At drøfte ledelsens forslag til bestyrelsen til udbud af studieretninger og valgfag 
2. At drøfte og beslutte uddannelsens tilrettelæggelse, herunder fordelingen af fag og elevtid 
3. At drøfte og beslutte rammerne for årsplan for undervisningen (placering og omfang af terminsprøver, ekskursioner og studierejser, årsprøver, tema-

dage etc.) 
 
Nedsættelse af arbejdsgrupper 
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til at løse konkrete og tidsmæssigt afgrænsede arbejdsopgaver.  
 
Sammensætning:  Udvalget består af 4 lærere, 2 elever og en eller flere repræsentanter for ledelsen 
 
2.3: HF-udvalget 
Formål:  
Formålet med HF-udvalget er at have et forum, hvor uddannelsens kvalitet løbende drøftes, og hvor der kan træffes beslutninger om uddannelsens tilrette-
læggelse. Udvalget skal give mulighed for at erfaringerne fra lærerne, eleverne og ledelsen samles og omsættes i en tilrettelæggelse af uddannelsen, der 
bedst opfylder bekendtgørelsens formål og skolens profil og strategi.  
 
HF-udvalgets opgaver er: 

• At sørge for, at der sker en systematisk opsamling af erfaringer med uddannelsens tilrettelæggelse via evalueringer af uddannelsen som helhed og 
af enkelt-elementer (forløb, arrangementer etc.)  

• At sørge for, at evalueringerne drøftes i de relevante fora (PR, faggrupper, elevrådet etc.) 
 

Konkrete arbejdsopgaver er:  
1. At drøfte ledelsens forslag til bestyrelsen til udbud af valgfag og evt. fagpakker. 
2. At drøfte og beslutte uddannelsens tilrettelæggelse, herunder fordelingen af fag og elevtid, principper for værkstedsundervisning, introduktionsfor-

løb og tutorordning mv.  
3. At drøfte og beslutte rammerne for årsplan for undervisningen (placering og omfang af terminsprøver, ekskursioner og studierejser, temadage etc.) 
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Nedsættelse af arbejdsgrupper: 
Udvalget kan nedsætte arbejdsgrupper til at løse konkrete og tidsmæssigt afgrænsede arbejdsopgaver.  
 
Sammensætning:  Udvalget består af 3 lærere, 2 elever og en eller flere repræsentanter for ledelsen 
 
 
2.4: Aktivitetsudvalget  
Formål: 
Udvalget har til opgave at styrke fællesskabet blandt elever og personale samt fastholde og videreføre Middelfart Gymnasium & HF’s traditioner. Dette 
arbejde foregår primært ved at planlægge og arrangere arrangementer, events og begivenheder, som har en social og fællesskabende funktion for perso-
nale og elever. Udvalget har mulighed for at modtage midler til at gennemføre arrangementer mod en godkendelse fra ledelsen. 
 
Udvalgets opgaver for eleverne er: 

- At planlægge og afholde skolens Aktivitetsdag (august/september) 
- At planlægge og afholde julehygge/-afslutning (december) 
- At planlægge og afholde sidste skoledag for afgangsklasserne (maj) 

Udvalgets opgaver for personalet er:  
- At planlægge forskellige personalearrangementer i løbet af året 
- At udpege og igangsætte en planlægningsgruppe (typisk faggrupper), som arrangerer julefrokost og sommerfrokost 

Generelt: 
- At udarbejde og ajourføre et årshjul med drejebog for de forskellige arrangementer 
- At virke som katalysator for arrangementerne 

 
Sammensætning: Udvalget består af 5-7 lærere, 1 TAP, 1 ledelsesrepræsentant, samt 2 elevrepræsentanter fra elevrådet, der indkaldes når det vurderes 
relevant.  
 
 
2.5: Kontaktudvalget (ledelsen, PR og elevrådet) 
Formål: 
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Formålet med kontaktudvalget mellem elevrådet, ledelsen og Pædagogisk Råd er at have et forum for en samlet drøftelse af de emner, der udspringer af 
udvalgenes arbejde, samt sikre en videre behandling af disse. Kontaktudvalget kan selv tage andre emner op, som det ønsker behandlet.  
 
Opgaver for kontaktudvalget mellem ledelsen, Pædagogisk Råd og elevrådet 

• Sikre løbende kontakt mellem elevrådet, lærerne og ledelsen i væsentlige spørgsmål 
• Forum for drøftelse af elevernes interesse i skolens udvikling, herunder hvordan eleverne inddrages i beslutningsprocessen på skolen 
• Planlægge, afvikle og drøfte overordnede evalueringer som fx elevtrivselsundersøgelser iht skolens system for kvalitetssikring. 

 
Sammensætning:  1 ledelsesrepræsentant, 2 lærere, heraf minimum et medlem af PR’s forretningsudvalg, 2-3 repræsentanter fra elevrådet, heraf minimum 
én fra elevrådets Koo-gruppe. 
 
Antal møder: 6-8 møder i løbet af skoleåret 
 
 
2.6: Ad hoc-arbejdsgrupper 
Formålet med ad hoc-arbejdsgrupperne er at løse opgaver eller belyse problemstillinger, som ikke henhører under et af de faste udvalg. Arbejdsgrupperne 
kan nedsættes som regel i regi af Samarbejdsudvalget. Pædagogisk råd kan imidlertid nedsætte arbejdsgrupper til at løse opgaver, som udelukkende henhø-
rer under PR. 
 
Sammensætning og antal møder:  afgøres af det konkrete behov.  
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