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Claus Michelsen  Professor, SDU  Formand. Udpeget af Syddansk Universitet 

Helle Stryhn   Uddannelseschef, Sygepleje- 

uddannelsen i Svendborg.  Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt 
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Jonas Starklint  Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Kristina Rosenlund Hansen Gymnasieelev  Valgt af eleverne 

 

 

Rektor, økonomichef og vicerektor deltog i mødet. 

Tine Grøndahl og Freja fra 2s deltog under punkt 2, hvor de fortalte om projektet ”Selvforståelse og mestring” 

Hans Erik Pedersen deltog under punkt 5 

 

Niels Julskjær, Søren Sønderlund Hansen, Andreas Boesgaard Kragh og Jonas Starklint fraværende med afbud. 

   



Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 
   

 
1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde 
 

 
Formanden gennemgik herunder kort nogle opmærksomhedspunkter fra referatet. 

 
Godkendt 

 
2. Rektors orientering: 

 
Dannelse af 
studieretninger januar 
2017 
 
Brobygning til 
Aspergerklasse 
 
Skolens fødselsdagsfest 
 
 
Rektormødet 2016 
 
 
 
 
 
UU i fremtiden 
 
 
 
Science koordinator 
 
 
 

 
 
 
TP orienterede om studieretningsoprettelsen. Vi opretter seks studieretningsklasser, 
heraf to blandede studieretninger. De seks studieretningsklasser er EN-Sa-Ma, EN-Sa-Ps, 
SA-Ma-Id, MA-Bi-Ke, MA-Sa/Fy-Ke og EN-MU/Me-Sa 
 
Der er god søgning til brobygningsholdene i ASF-afdelingen. Det lover godt for 
søgningen næste år. 
 
Mange feststemte gæster var med til at skabe en god fødselsdagsfest. Konceptet har 
kørt i 40 år, så vi evaluerer og overvejer en nytænkning af festen. 
 
Årets rektormøde stod i reformens tegn. Der er tegn på opbrud i sektoren og i Danske 
Gymnasier arbejder med at positionere os i forhold til de øvrige ungdomsuddannelser. 
De politiske vinde blæser i retning af at styrke rekruttering til de naturvidenskabelige 
uddannelser og erhvervsuddannelserne, og Danske Gymnasier overvejer, hvordan vi kan 
bidrage til at løse disse udfordringer. 
 
Fåborg-Midtfyn kommune har besluttet at trække UU-vejledningen hjem fra UU Sydfyn. 
Organiseringen er endnu ikke på plads, og vi er især spændt på, hvordan man tænker sig 
brobygningen organiseret 
 
Vi har opslået et hverv som science koordinator. Målet er at fremme interessen for 
naturvidenskab gennem et udvidet samarbejdet med grundskolerne og virksomheder i 
området og ved at styrke undervisningen i naturvidenskab her på skolen. 
 

 
 
 
Taget til efterretning 
 



 
Orientering om 
Selvforståelse og mestring 

 

 
Skolen har modtaget i alt 420.000 kroner i fondsstøtte fra AP Møller, Marius Pedersen 
og Sofiefonden til projektet Selvforståelse og mestring i vores ASF afdeling. 
Freja fra 2s og Tine Grøndahl, som er tilknyttet ASF afdelingen som mentor, fortalte 
levende om hverdagen i s-klasserne og om hvordan et pilotprojekt har bidraget til at 
hjælpe eleverne ved at give dem en værktøjskasse til at skabe struktur i hverdagen. 
Projektet sigter også mod at styrke den selvindsigt, som er nødvendig for at tackle de 
udfordringer, som hverdagen giver. 
 

 
3. Budgetopfølgning (bilag) 

 
 

 
BN gennemgik i korte træk perioderesultatet pr. 31/10. BN gjorde herunder rede for 
nogle periodeforskydninger, som resulterer i et lidt bedre perioderesultat end 
forventet. Det bedre resultat er i noget grad brugt til at fremrykke en række planlagte 
2017 investeringer og indkøb, og på den måde kan vi imødegå de store besparelser i det 
kommende år. 
 

 
Taget til efterretning 

 

4. Budget 2017 (Bilag) 

 

 
Formanden indledte med at bemærke, at besparelserne nu for alvor slår igennem. Det 
viser sig også ved et mindre budgetteret overskud, end vi har haft tradition for. 
BN gennemgik budgettet i hovedtræk. Budgettet er baseret på de udmeldte tilskud i 
finanslovsforslaget (som endnu ikke er godkendt) og forventet uændrede tilgang af 
elever. På udgiftssiden er udgiften til bygningens vedligeholdelse meget lavere end 
tidligere. Det skyldes til dels de fremrykkede investeringer og indkøb, som beskrevet 
ovenfor. De lavere lønomkostninger skyldes tidligere gennemførte 
personalereduktioner, forventede pensioneringer og mindre udgifter til merarbejde. 
 

 
Godkendt 

 
5. Strategi: Strategiseminar 

om reformen forår 2017 

 

 
Som oplæg til strategiseminaret indledte Hep med at gøre rede for skolens 
kommunikationsstrategi. Det langsigtede mål er nu som før at påvirke omverdenens 
opfattelse af MfG og på kort sigt selvfølgelig sikre elevernes søgning til skolen. 
Gymnasiereformen og MfG’s Grundfortælling er forsøgt indarbejdet og det har betydet 
at løfteevnen har fået en mere central plads og skal udnyttes til at profilere os i forhold 
til vores konkurrenter. Overskrifterne er nu Det moderne - det sociale - det løftende. 
Den konkrete markedsføring flytter fortsat fra trykte medier og hjemmesider til de 
sociale medier – især Facebook. 

 
Taget til efterretning 



 
HV skitserede kort en skabelon for strategiseminaret 31/1-1/2 2017: 
Kl 13-15 deltager kun bestyrelsen – se denne dagsordens punkt 6. 
Kl 15- Med udgangspunkt i grundfortælling diskuterer vi realiseringen af reformen. 
Strategiseminaret afsluttes traditionen tro med morgenmad 1/2. 
 

 
6. Evaluering af bestyrelsens 

arbejde 

 

 
Formanden har som sidste år identificeret nogle ”røde” punkter, hvor besvarelserne 
udviser stor spredning og nogle ”gule” punkter, der udviser nogen spredning. Disse 
områder vil blive behandlet på strategiseminarets bestyrelsespunkt, hvor CM med 
gymnasiereformen som konkret vil case stille en gruppeopgave, der kan tjene til at 
belyse bestyrelsens funktion og arbejde. Overskriften vil være: Hvad betyder det 
engenligt at være bestyrelse for en gymnasieskole, hvad er dens funktion, og hvordan 
arbejder den. 
 

 
Taget til efterretning 

 

7. Ferieplan 2017-18 (Bilag) 

 

 
Planen svarer fuldstændig til kommunens ferieplan. En meget stor del af vores elever 
benytter de kommunale busser, så vi har ikke rigtig noget valg. 
 

 
Godkendt 

 
8. Evt., herunder 

mødekalender. 
 

 
BN rundsendte en ny bestyrelsestjekliste, som måske er på vej. Vi afventer de endelige 
krav og tager det op på næste bestyrelsesmøde. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøder er mandag den 13. marts og tirsdag den 16. maj. 
 
Formanden takkede for arbejdet i årets løb og ønskede alle en god jul og et godt nytår. 

 

/TP 

 

 

  



 

 

Godkendelse og underskrift 

Navn Dato Underskrift 

Claus Michelsen 

Formand 

  

Helle Stryhn 

Næstformand 

  

Søren Sønderlund Hansen 

 

  

Bjarne Nielsen 

 

  

Lise-Lotte Hofmann Frisch 

 

  

Niels Julskjær  

 

  

Marlene Overgaard 

 

  

Andreas Boesgaard Kragh 

 

  

Jonas Startklint 

 

  

Søren Hvarregaard 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 


