
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 

Tirsdag den 1. december 2020 
 

 

Medlemmer af bestyrelsen: 

 

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

Bjarne Nielsen  Skoleinspektør  Næstformand. Udpeget af skolechefen i  

Faaborg-Midtfyn Kommune 

 

Britta Bang Larsen  Uddannelseschef  Udpeget af UC Lillebælt 

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 

 

Brian Bech Knudsen   Lektor   Valgt af personalet (med stemmeret) 

Jesper Møller Pedersen  Lektor   Valgt af personalet  

 

Katrine Tougaard Kristensen Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Markus Valentin Nielsen   Gymnasieelev  Valgt af eleverne (med stemmeret) 

 

 

 

Vicerektor og Birthe Nielsen deltog i mødet.  

 

Fraværende med afbud: Bjarne Nielsen 

  



 

Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  

 

BN har udsendt notat om klasseloft til godkendelse. Alle har kvitteret. Godkendt 

2. Ungdomsuddannelsestilbud i 
det midtfynske område. 
Drøftelse med Kim Aas, 
formand for Opvækst- og 
Læringsudvalget i Faaborg 
Midtfyn Kommune (bilag: 
artikel fra FS, 8. okt. 2020). 
 

Kim Aas orienterede kort om nogle af de overvejelser, man har gjort sig i 
kommunen om at styrke mulighederne for ungdomsuddannelser i kommunen. I 
Fåborg vil man lægge 10. klasse og ungdomsskolen på Fåborg Gymnasium, hvor 
også erhvervsskolen tænkes at placere nogle grundforløb.  
I drøftelserne med Kim Aas kom det frem, at i den nordlige del af kommunen 
kunne det første skridt være at gymnasiet får tilknyttet et SOSU-grundforløb. 
En ide til fremtiden kunne være at placere (en del af) kommunens 10. klasse på 
gymnasiet, hvor 10. klassestilbuddet kunne få et løft og være et ægte alternativ 
til ”et år mere” i folkeskolen. Ungdomsskolen kunne følge efter og bidrage til at 
skabe liv også om eftermiddagen. Bestyrelsen kvitterede for Kim Aas deltagelse i 
bestyrelsesmødet og udtrykte ønske om en fortsat dialog med kommunen om 
ungdomsuddannelsestilbud. 
 

 

3. Rektors beretning 

 

Dannelse af studieretninger 

pr. 1/11 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona 

 

 
 
Elevernes evaluering af grundforløbet viser, at vi i grundforløbet i høj grad har 
udfordret eleverne i deres valg af studieretning, idet ikke mindre end 38% af 
eleverne endte med at vælge en anden studieretning end den, de forestillede sig, 
da de startede på MfG. Vi opretter 
Engelsk – Fransk/Spansk/Tysk – Latin med 10 elever 
Engelsk – Musik med 12 elever 
Samfundsfag – Engelsk med 41 elever 
Samfundsfag – Matematik – Idræt med 28 elever 
Biologi – Kemi med 18 elever 
Matematik – Fysik – Kemi med 28 elever.  
 
Coronaen fylder en del i livet i huset. Vi har haft rigtig mange til test og meget 
undervisning må derfor foregå som hybrid undervisning, hvor nogle elever følger 

 

Taget til efterretning 



 

 

 

 

 

 

Brobygning 

 

 

 

Elevfremskrivninger 

 

 

Ny pedel 

 

Udbud af SOSU 

 

undervisningen på skolen via Teams. Det påvirker også eleverne i det daglige, 
hvor mange af de ting, der hører et ungdomsliv til, nu er forbudt. Ministeriet 
fraråder studieture, så alle studierejser er aflyst. Det vil også gælde studierejser i 
foråret. Vi vil forsøge at organisere alternative aktiviteter, som kan bidrage til at 
aktivere eleverne ud over den sædvanlige skemalagte undervisning.  
 
Brobygning i den form, hvor eleverne kommer til os, er aflyst for resten af 
skoleåret. Vi tilbyder i stedet at komme ud til skolerne og orientere der. I den 
forbindelse vil vi under alle omstændigheder have nogle af vores egne elever 
med, da vi har erfaring for, at de er de bedste ambassadører for skolen. 
 
Fremskrivningen fra Region Syddanmark ligger i de kommende år relativt stabilt 
på det nuværende niveau. 
 
Vi har ansat en ny pedel, da Jørn Andersen går på pension ved udgangen af 2020.  
 
Vi afventer stadig svar på vores ansøgning. 

4. Bestyrelsesrelevante 

meddelelser 

Markus fortæller, at elcykelprojektet ikke er blevet nogen succes. Han er i forsat 

dialog med kommunens repræsentant og håber at kunne få flere af elcyklerne ud 

at køre. 

 

 

5. Budgetopfølgning (bilag)  

 

BN orienterede kort om perioderegnskabet pr. 31/10.  Taget til efterretning 

6. Vedtagelse af budget 2021 
(bilag) 
 

Budgetudkastet har været behandlet på pædagogisk råd, i strategiudvalget og i 

samarbejdsudvalget. 

BN gjorde rede for budgettet i hovedtræk, idet hun undervejs sammenlignede 

med sidste års tal. Udgangspunkt er finanslovsforslaget, som det er offentliggjort, 

og er baseret på et forventet optag på 5 klasser + en aspergerklasse. 

Bestyrelsesmedlemmerne roste det fremlagte regnskab for stor klarhed og 

overskuelighed. Bestyrelsen ønsker på et kommende møde at drøfte og 

udarbejde en finansiel strategi. 

Der blev udtrykt ønske om at opdele lønudgifter på formål. BN indarbejder 

ønsket i kommende budgetter. 

Budgettet godkendt 



 

7. Strategi: Drøftelse af bredt 

ungdomsuddannelsesudbud 

på MfG i lyset af ministeriets 

tilbagemelding på vores 

ansøgning om udbud af GF1, 

SOSU (som i skrivende stund 

endnu ikke er kommet). 

Desuden drøftes evt. 

strategiseminar forår 2021  

 

Som nævnt ovenfor er der stadig ingen afklaring på vores SOSU-ansøgning.  

Tema for strategiseminar kunne være fremtidens ungdomsuddannelsestilbud på 

MfG. CM og HV planlægger at tage initiativ til et avisindlæg herom. De forestiller 

sig at inddrage hele bestyrelsen i skriveprocessen.  

Beslutning om endeligt tema og tidspunkt for strategiseminar tages på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

Strategiseminar fastholdes 

men udskydes til senere på 

foråret. 

8. Ferieplan 2021-22 (bilag) 

 

Af hensyn til elevernes muligheder for at benytte de kommunale skolebusser, 

følger vi i lighed med tidligere år kommunens ferieplan. 

 

Godkendt 

9. Valgfagsudbud fra skoleåret 
2021-22 (bilag) 

 

Efter behandling i Pædagogisk Råd og Strategiudvalget indstiller ledelsen, at vi 

ikke længere udbyder C-niveau fag, som ikke har været oprettet de seneste fem 

år. Det samme gælder valgfag, hvortil vi ikke har lærerkræfter i huset. 

  

Godkendt 

10. Tro- og loveerklæring vedr. 
efteruddannelse.  
Bemyndigelse til formanden. 

 

BN redegjorde for de midler, vi aconto har modtaget til ekstra videreuddannelse. Bestyrelsen bemyndiger 

formanden til at underskrive 

erklæringen. 

 

11. Eventuelt, herunder 

mødeplan for foråret samt 

glædelig jul. 

 

 

Listen over reelle ejere er kontrolleret og ajourført på virk.dk 

Kommende bestyrelsesmøder: 24/3 og 9/6. Begge møder kl. 15.30 

HV ønskede på skolens vegne bestyrelsen glædelig jul 
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