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Medlemmer af bestyrelsen: 

 

Claus Michelsen  Professor, ph.d.  Formand. Udpeget af Syddansk Universitet 

Helle Stryhn   Uddannelsesleder, Sygepleje- 

uddannelsen i Svendborg.  Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt 

Bjarne Nielsen  Skoleinspektør  Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Søren Hillers   Kommunalbestyrelsesmedlem Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune 

Anette Kistrup Thybo  Innovation&Product Development  

Manager Ph.D  Udpeget ved selvsupplering 

Lars Kirkegaard  Forstander   Udpeget ved selvsupplering 

 

Mads Wulff    Lektor   Valgt af personalet (med stemmeret) 

Jesper Møller Pedersen  Lektor   Valgt af personalet  

 

Christopher Joshua Robinson Gymnasieelev  Valgt af eleverne (med stemmeret) 

Casandra Zenta Duch-le Fevre Gymnasieelev  Valgt af eleverne 

 

 

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet. 

Fraværende med afbud: Casandra Zenta Duch-le Fevre, Christopher Joshua Robinson og Birthe Nielsen 

Fraværende uden afbud:   



Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 
   

 
1. Samarbejde mellem sydfynske 

gymnasier/Svendborg 
Erhvervsskole. 
Beslutningspunkt vedr. 
Midtfyns Gymnasiums 
deltagelse. I drøftelsen vil bl.a. 
indgå: 

a. Orientering fra møde 
på Svendborg 
Gymnasium mandag d. 
17. september 

b. Økonomi (2 bilag) 
 

c. Demografi (3 bilag) 
 

d. Overvejelser om 
bredere udbud på MfG 
(bilag vedr 
regeringsudspil) 

e. Det videre forløb 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
HV og CM referede fra mødet. 
 
 
 
Den fremlagte beskrivelse af de økonomniske konsekvenser af en egentlig fusion 
viser et betragteligt underskud. 
Prognoser for den demografiske udvikling peger ret entydeligt på, at vækst i den 
nordlige del af kommunen og stagnation eller fald mod syd 
HV præsenterede det udsendte regeringsudspil. 

 

 

 

Vi arbejder på at etablere et seminar, hvor vi sammen med ligestillede og mulige 

samarbejdspartnere kan drøfte og udvikle elementer af visioner for en fremtidig 

ungdomsuddannelse. 

 

 

 

 
CM og HV melder tilbage til 
de sydfynske gymnasier og 
Svendborg Erhvervsskole, at 
MfG gerne deltager i et 
udviklingsorienteret og 
visionært samarbejde, men 
ikke for nuværende ønsker at 
i indgå i egentlige 
fusionsdrøftelser. 
 
 
Bestyrelsen giver formand og 
rektor bemyndigelse til gå i 
dialog med andre 
ungdomsuddannelser og 
forsøge at etablere et 
netværk, der tænker 
modeller for udvikling af 
ungdomsuddannelser med 
fælles indgang og/eller et 
flerstrenget tilbud på MfG. 
Det samarbejdende, det 
visionære og det 
udviklingsorienterde skal 
være grundlaget og 
udgangspunktet. Formand og 
rektor udfærdiger udmelding, 
som deles med bestyrelsen. 



Formanden kontakter 
borgmesteren i FMK og 
orienterer om drøftelserne. 
 

 

2. Justering af studie- 

ordensregler (bilag). 
 

 
Et forbud mod snus og tilsvarende nikotinholdige produkter skrives ind i MfGs 
studie- og ordensregler. HV læste den konkrete formulering højt på mødet. 
Samtidig skrives det ind i reglerne, at skolen kan sanktionere adfærd uden for 
skolen i det omfang at det indvirker negativt på trivslen på skolen. 
 

 
Godkendt 
 

 

3. Evt. 
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