
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 

Onsdag den 31. august 2016 
 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

 

Claus Michelsen  Professor, SDU  Formand. Udpeget af Syddansk Universitet 

Helle Stryhn   Uddannelseschef, Sygepleje- 

uddannelsen i Svendborg.  Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt 

Bjarne Nielsen  Skoleinspektør  Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune 

Søren Sønderlund Hansen  Selvstændig   Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune 

Marlene Overgaard  Studerende, SDU  Udpeget ved selvsupplering 

Niels Julskjær  Direktør   Udpeget ved selvsupplering 

 

Lise-Lotte Hofmann Frisch  Lektor   Valgt af personalet (med stemmeret) 

Andreas Boesgaard Kragh   Lektor   Valgt af personalet  

 

Jonas Starklint  Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Kristina Rosenlund Hansen Gymnasieelev  Valgt af eleverne 

 

 

Rektor, økonomichef og vicerektor deltog i mødet. 

 

Lise-Lotte Hofmann Frisch 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: 

 
Resultat 
studentereksamen 2016 
 
Skolestart m.v. 
 
 
 
Elevstatus 
 
 
Glade og feststemte 
elever på torvet i Ringe 
 
 
 
 
 
 
 
HV fylder 60 år 

 
 
 
Den 24. juni dimmiterede vi 180 studenter. Karaktergennemsnittet var igen i år på 7,2. 
 
 
Vi er kommet rigtig godt i gang med det nye skoleår. Der er en god og positiv stemning 
på skolen. Det gjaldt også idrætsdagen og den efterfølgende café Kom svedig, som vi 
afviklede fredag i sidste uge. 
 
Frafaldet blandt de optagne 1g elever ligger under det forventede. Det betyder, at vi 
lige nu ligger tre elever over klasseloftet. 
 
I forbindelse med skolestart er der tradition for at vores elever en fredag eftermiddag 
mødes på torvet i Ringe, og når så mange unge mennesker mødes på en begrænset 
plads, så giver det selvfølgelig en munter stemning. Vi har i den forbindelse fået en 
henvendes fra en forretningsdrivende på Torvet i Ringe, som mener, at vores elever 
holder handlende væk fra området. Skolen har ingen indflydelse på arrangementet, 
men vi har alligevel taget initiativ til et møde mellem de forretningsdrivende, SSP, 
politiet, kommunen, elevrepræsentanter m.fl. og håber på den måde at bidrage til en 
konstruktiv dialog mellem parterne.  
 
I forbindelse med at HV fylder 60 år i efteråret, inviterer skolen til reception fredag den 
28. oktober kl. 14. 
 

 
Taget til efterretning 
 
 
 
 

  



 
3. Budgetopfølgning (bilag) 

 
 

 
BN gennemgik kort nogle periodeforskydninger, som resulterer i et lidt bedre 
juliresultat end forventet. Til gengæld forventer BN nogle større udgifter i august 
måned. 
BN rundsendt herefter et bilag, som med baggrund den nye finanslov peger på nogle 
konsekvenser. Det ser ud til, at vi får større besparelser end ventet allerede i 2017 og 
den årlige 2% besparelser ser i forslaget ud til at blive forlænget til også at omfatte 
finansåret 2020. 
Bestyrelsen udtrykte stor ros til BN for den hurtige reaktion og det oversigtlige indblik i 
de konsekvenser, som finanslovsforslaget har for skolens økonomi. 
 

 
 
Taget til efterretning 

 
4. Bestyrelsesevaluering. 

Oplæg fra formanden. 

 

 
CM foreslog, at vi gentager sidste års bestyrelsesevaluering. 
Det planlagte bestyrelsesseminar den 5/10 er aflyst og tænkes integreret i 
strategiseminaret den 31/1. På det tidspunkt er der mere klarhed over de nye rammer, 
som reformen lægger for vores arbejde (se bilag til punkt 9) 
 

 
Taget til efterretning 

 
5. Justering af studie- 

ordensregler (bilag) 

 

 
HV præsenterede nogle mindre justeringer, som præciserer nogle elementer, som i 
konkrete sager har været draget i tvivl. 

 
Taget til efterretning 

 
6. Udmøntning af 

effektiviseringer (bilag: 

sparekatalog, uddybes på 

mødet) 

 

 
TP præsenterede kataloget, som er lavet af en arbejdsgruppe nedsat af SU. Gruppen har 
bestået af et bredt udsnit af ansatte i huset fordelt på fag og funktioner. Gruppen har i 
løbet af sidste skoleår produceret et omfattende ”bruttokatalog”, som er blevet 
behandlet af Strategiudvalget. Strategiudvalget har på det grundlag lavet en ”nettoliste” 
(bilaget til dette møde), som har været forelagt PRF i juni. Senest har SU på et møde i 
denne uge godkendt listen. 
Bruttolisten omfatter både nogle besparelser på indkøb af varer og tjenesteydelser og 
nogle besparelser ”på tid”. De første besparelser kan umiddelbart indarbejdes i det 
kommende budget 2017. Besparelser ”på tid” skal forstås i forlængelse af sidste års 
strategiseminar, som bl.a. pegede på behov for effektivisering – når vi skal levere 
samme produkt til en lavere pris, må det ske mere effektivt. Arbejdsgruppen har derfor 
sat sig for at finde områder (uden for undervisningen), hvor der kan spares timer.  

 
Taget til efterretning 



Bestyrelsen roste processen, herunder medarbejderinddragelsen og også at man har 
formået at fastholde en række af de elementer, som tegner vores skole. 
 

 

7. Udviklingsarbejde 

skoleåret 2016/17. Oplæg 

v. Kristine Lund Knudsen 

 

 
I forlængelse af ovenstående punkt, som handlede om effektivisering udenfor den 
egentlige undervisning gennemgik KL planerne for det udviklings- og 
effektiviseringsarbejde som er sat i søen indenfor undervisningen (i fagene). 
De to elevrepræsentanter gav eksempler på, hvordan de oplever, at arbejdet med synlig 
læring allerede nu har smittet af på undervisningen. 
 

 
Taget til efterretning 

 

8. Udbud af studieretninger 

2017/18 (bilag) 

 

 
Strategiudvalget har indstillet, at vi udbyder alle de studieretninger, som vi med 
rimelighed kan forestille os, at eleverne i vores område vil søge.  
Den politiske aftaletekst er nu blevet mere konkret med det lovforslag, som kom i sidste 
uge. Vi har på det grundlag beskrevet studieretningerne mere præcist, så også antal og 
niveauer på valgfag i de enkelte studieretninger er beskrevet.  
TP gennemgik det udsendte bilag 
 

 
Studieretningsudbud 
godkendt. 

 

9. Information om 

gymnasiereformen. 

Proces i huset og 

bestyrelsens inddragelse 

(bilag: tidsplan fra UVM). 

 

 
Tidsplan for gymnasiereformen fremgår at det udsendte bilag fra UVM. For at sikre at 
bestyrelsen kan inddrages bedst muligt udskydes det planlagte bestyrelsesseminar den 
5/10 som beskrevet under punkt 4. 

 
Taget til efterretning. 

 

10. Kapacitet 2017. 

Fastlæggelse af 

optagelseskapacitet 2017 

og totalkapacitet (bilag). 

 

 
HV gennemgik kort det udsendt bilag, der foreslår uændret kapacitet, nemlig seks 
klasser og en aspergerklasse pr. årgang. 

 
Den i bilaget foreslåede 
kapacitet taget til 
efterretning. 

  



 

11. Rapportering vedr. 

rektors 

resultatlønskontrakt 

2015/16, oplæg fra 

formanden (bilag). 

Ministeriets 

bemyndigelse af juni 2013 

vedlagt 

 

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog ikke under denne del af mødet. 
Målopfyldelsen på de enkelte indsatsområder fremgår af bilaget. 

 
Bestyrelsen besluttede en 
målopfyldelse på 90% på 
både basis- og ekstraramme 
 

 
12. Rektors 

resultatlønskontrakt 

2016/17. Kontraktoplæg 

om indsatsområder fra 

formanden (bilag) 

Ministeriets bemyndigelse 

fra 2013 er også gældende 

for 2016/17 (vedhæftet) 

 

 

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog ikke under denne del af mødet. 

 

 
Bestyrelsen besluttede det af 
formandskabet fremlagte 
forslag. 

 
13. Evt., herunder 

mødekalender. 
 

 
 

 

/TP 
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