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Anton Lindequist Ariens  Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Markus Valentin Nielsen   Gymnasieelev  Valgt af eleverne (med stemmeret) 
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Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 
1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  
 

Godkendelse af referat fra forrige møde Godkendt 

2. Rektors beretning 
Status på 
fratrædelser/ansættelser 
 
 
Dimission 2019 
 
Aktuelle sager: Exam 
Cookie, matematik B, mv. 
 

 
To kolleger går på pension, Thorkil Jacobsen og Sten Hansen, og to 
kolleger er afskediget, Charlotte Svensson og Camilla Boje Langkilde-
Lauesen. Det forventes, at vi skal finde årsvikarer til nogle små timerester i 
oldtidskundskab, psykologi og mediefag. 
Bestyrelsen er inviteret til at deltage i dimissionen, og vi reserverer plads 
til de tilmeldte - henvendelse til Conny Snedevind. 
Fredag før starten på den skriftlige eksamen blev vi nødt til at aflyse 
brugen af ExamCookie, som har vist sig at være i strid med 
Datalovgivningen. 
Der er stort fokus på Matematik B, som nu bortset fra specielle sproglige 
studieretninger er obligatorisk. Matematiklærerne oplever, at der er 
kommet mere stof i matematik B og mange elever, som tidligere havde 
matematik på C-niveau, får det nu på B-niveau. Vi afventer spændt 
resultatet af den igangværende eksamen. 
Vi arbejder i øjeblikket med at etablere en overgangsordning til ny 
ferielovgivning. 
 

 
Taget til efterretning 

3. Bestyrelsesrelevante 
meddelelser fra 
bestyrelsens medlemmer 
 

På efterskoleforeningens årsmøde blev der udtrykt betænkelighed ved 
planerne om at placere 10.-klassescentrene på erhvervsskolerne 

 

 
4. Budgetopfølgning (bilag) 

 

 
Vi følger i store træk vores budget. 
Pr. 30/4 har vi en negativ afvigelse i forhold til budgettet på ca. 40.000. 

 

Taget til efterretning 



Med de kendte ændringer som følge af nedgangen i klassetal synes det alt 
andet lige at pege på et samlet underskud på i omegnen af 200.000, men 
det er naturligvis et meget groft skøn, idet der er rigtig mange ubekendte. 
 

 
5. Orientering om APV på 

Midtfyns Gymnasium 
(bilag) 
 

 
Efter den afsluttede APV (ArbejdsPladsVurdering) er en gruppe nedsat af 
Samarbejdsudvalget tæt på at præsentere en handleplan for lærerne. HV 
vil præsentere denne plan for bestyrelsen på næste bestyrelsesmøde, når 
den har været forelagt for lærerne - forventeligt på det sidste PRF-møde i 
juni. 
 

 
Taget til efterretning 

 
6. Strategi: Orientering om 

status på klimaarbejdet 
(BK) 
 

 
Udvalget, der blev etableret i tilknytning til forårets strategiseminar, er nu 
trukket i arbejdstøjet og har indtil videre mødtes tre gange.  
Formålet er at inspirere til- og gennemføre projekter i grøn retning på 
MfG. Der skal på én gang være fokus på grøn dannelse og konkret lokal 
handling, og elevinvolvering har høj prioritet. Der er i øjeblikket nedsat fire 
mindre arbejdsgrupper  

- En gruppe, der arbejder med en plan for området bag blok 5, som 
tænkes mere grønt med planter, urter og mulighed for naturfaglige 
eksperimenter 

- En cykelgruppe, der skal inspirere til at bruge cyklerne mere 
- En gruppe, der arbejder på at lave en halv klimadag i efteråret 
- En gruppe, der arbejder med basale målinger af bl.a. CO2 

udledning og anden miljøbelastning med henblik på reduktioner 
 

 
Taget til efterretning med 
opfordring til at fortsætte 
arbejdet. 
Opmærksomhed på 
økonomi ved udmøntning 
af initiativer i projekterne 
(især når Budget 2020 skal 
drøftes)  
 

 
7. Studieretningsudbud, 

sproglige studieretninger 
2020 (bilag) 
 

 
TP gennemgik kort baggrunden for det ændrede udbud. 

 
Godkendt. 

   



8. Strategi: opfølgning på 
kvalitetsmål (bilag) 
 

HV indledte kort med baggrunden for, at bestyrelsen nu skal beskæftige 
sig med opfyldelsen af skolens kvalitetsmål, som er formuleret med 
udgangspunkt i skolens grundfortælling. 
HV fortsatte med at kommentere på målopfyldelsen på nogle af de 
opstillede mål, herunder løfteevne, fraværsprocent, 
elevtrivselsundersøgelsen og overgangsfrekvens til de videregående 
uddannelser. Talmaterialet er endnu ikke helt komplet, men indtil videre 
ser det ud til at skolen opfylder de opstillede kvalitetsmål. 
De manglende tal præsenteres på næste bestyrelsesmøde. Her vil vi også 
drøfte kvalitetsmål for det kommende år. 
 

Taget til efterretning 

 
9. Fremtidige 

samarbejdsrelationer og 
uddannelsesudbud for 
Midtfyns Gymnasium, 
herunder orientering om 
den politiske aftale ”Fra 
folkeskole til faglært – 
Erhvervsuddannelser til 
fremtiden. 
Input til kommende møde 
med borgmester og 
kommunaldirektør. 
 

 
Af den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til 
fremtiden” fremgår det, at det fra 2020 skal være muligt at udbyde 
erhvervsuddannelser på de almene gymnasier, når det sker i områder, 
hvor der ikke er lokale erhvervsuddannelsestilbud.  
Vi har tidligere overvejet denne mulighed og afventer nærmere udspil. 
  

 
Taget til efterretning 

 
10. Beslutning om 

bemyndigelse til rektor 
om udbetaling af 
engangsvederlag for 
merarbejde til den øvrige 

 
 

 
Godkendt 



ledelse for skoleåret 2018-
2019.   
 

 
11. Orientering om ny 

lønaftale for ledere i 
staten. Aftalen er endnu 
ikke offentliggjort, men 
under forudsætning af 
kendskab til indholdet på 
mødedagen: diskussion 
om rektors fremtidige 
lønforhold hvad angår 
brugen af resultatløn, idet 
vi sandsynligvis kan vælge 
mellem at integrere 
resultatløn i den faste løn 
eller fastholde 
resultatlønskonceptet i en 
lokal udgave. 
 

 
HV orienterede kort om den nye cheflønaftale, som forventes at åbne 
mulighed for at konvertere resultatlønnen til en integreret del af lønnen. 
Formand og næstformand vil til det kommende møde komme med oplæg. 

 
Taget til efterretning 

12. Evt. 
herunder fastlæggelse af 
mødedatoer efterår 2019 
og strategiseminar i 2020 
(husk kalender). 
 

 
Mandag den 19. august. 
Tirsdag den 10. december. 
Torsdag den 27. februar kl. 12 - fredag den 28. februar 2020 
 

 

  
 

 

 
/TP 
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