
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 

Mandag den 10. december 2019 
 

 

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  

 

Anton Lindequist Ariens  Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Markus Valentin Nielsen   Gymnasieelev  Valgt af eleverne (med stemmeret) 

 

 

 

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet 

Fraværende med afbud: Søren Hillers 

 

 

  



 

Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 
1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  
 

Godkendelse af referat fra forrige møde Godkendt 

2. Rektors beretning 
Dannelse af 
studieretninger pr. 1/11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evaluering af grundforløb 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brobygning til 
Aspergerklasse 
 
Skolens fødselsdagsfest 
 

 
Studieretningsoprettelsen forløb lidt lettere i 
år end tidligere. Det skyldes bl.a. at vi ikke 
som de foregående år har fulde klasser på 
årgangen. De 123 elever fordeler sig nu som 
vist i tabellen. *) og **) er blandede 
studieretninger. 
Vi har haft meget fokus på om muligt at 
oprette en sproglig studieretning, men i 
lighed med andre skoler i landet har vi oplevet, er det meget svært. 
 
Elevernes evaluering af grundforløbet er i lighed med tidligere år meget 
positiv. Eleverne oplever, at de bliver taget godt imod. Set i relation til 
studieretningsvalget glæder vi os over, at vi kun har meget få klasseskift 
efter at eleverne er fordelt. Det viser sig da også, at mere end 40% af 
eleverne ender med at vælge en anden studieretning, end den de 
forestillede sig, da de startede på MfG. Det tyder på at vi har udfordret 
eleverne i grundforløbet, og at de foretager et reflekteret valg af 
studieretning. 
  
Vi har som de foregående år to hold til brobygning. Det viser, at en stabil 
søgning. 
 
Vellykket arrangement med stor interesse fra forældre. 
 

BI Ke 21 

MA Fy Ke *) 13 

SA MA *) 14 

SA MA Id 24 

SA EN 28 

MU EN **) 12 

EN SP/FR la **) 11 

 
Taget til efterretning 



 
Elevfremskrivning og 
søgemønstre de seneste 
år (fra UU) 
 
 
 
Finanslov 2020 
 
Masterclass 
 
 
Cheflønbemyndigelse 
 
 
 
Pulje til 
uddannelsesdækning 
 
 
 
Opfølgning på APV 
 
 
 
Fnat 

 
Regionens fremskrivning peger på, at vi har ansøgere til 6 hele klasser i det 
nye skoleår og det understøttes også af tal fra UU, som viser at 
overgangsfrekvensen til 10. klasse sidste år var væsentlig højere end 
normalt.  
Befolkningsprognose for 16-årige i kommunen blev også præsenteret. 
 
Se under punkt 5. 
 
Vi har haft fire hold i efteråret fra kommunens overbygningsskoler. To hold 
med science og to med sprog. 
 
Der har verseret en sag med Rigsrevisionen, som nu er afsluttet med, at 
det nu er afklaret, at bemyndigelsen (i modsætning til oplysninger i 
pressen) har været til stede. 
 
Ministeriet har afsat et beløb til at støtte et bredere geografisk udbud af 
ungdomsuddannelser. Vi afventer et møde med kommunen med henblik 
på at afdække mulighederne for at placere anden ungdomsuddannelse på 
MfG.  
 
Som opfølgning på APV-undersøgelsen, som vi har orienteret på tidligere 
bestyrelsesmøde, har vi aftalt et forløb med en erhvervskonsulent, som 
skal facilitere en bedre kommunikation. 
 
Vi oplever som mange andre institutioner en sejlivet fnat-epidemi, som vi 
håber at komme over hen over juleferien. 
 

 
3. Bestyrelsesrelevante 

meddelelser fra 
bestyrelsens medlemmer 

 
WU fortalte om en halv temadag arrangeret af ”MfG for Future” og nogle 
planlagte fremtidige aktiviteter, herunder en MfG-rejsepolitik. WU 
plæderede for at MfG skal være en bæredygtig og klimabevidst skole. 

 
Taget til efterretning 



 Søren Hillers fortæller via HV, at kommunen er blevet bedt om at 
indmelde måltal for søgning til ungdomsuddannelserne. Kommunen har 
valgt at følge de nationale måltal. 
CM fortæller om at et STEM-projekt, hvor både FMK og de to gymnasier er 
partnere. Projektet har fået 6 mio. fra Novo Nordisk og håber på yderligere 
3 mio. fra Region Syddanmark. 
 

 
4. Budgetopfølgning (bilag) 

 

 
Der er ret store afvigelser i forhold til det budgetterede. Afvigelserne 
skyldes først og fremmest en klasse mindre end forventet og at vi har haft 
ekstraordinære udgifter i forbindelse med fratrædelser. Pr. 31/10 er 
afvigelsen i forhold til det budgetterede et minus på 805.000. 
 

 

Taget til efterretning 

 
5. Vedtagelse af budget 

2020 (bilag) 
 

 
HV indledte med en kort orientering om det generelle billede af 
økonomien på landets gymnasier. Få budgetterer med overskud, mens de 
fleste forventer et nul eller underskud. Det skyldes bl.a. efterdønningerne 
fra omprioriteringsbidraget og nedgang i elevtal. 
BN fortsatte med en gennemgang af budget 2020, som forventes at 
balancere på et 0. BN gjorde rede for budgettets forudsætninger herunder 
antal klasser og elever og de forventede taxametre fra UVM. BN gjorde 
afslutningsvis opmærksom på en følsomhedsanalyse som illustrerer, at vi 
er meget sårbare, når det kommer til forårets elevoptag.  
I bestræbelsen på at undgå underskud er alle udgifter blevet set efter i 
sømmene, og en række besparelser er fundet i samarbejde med 
strategiudvalget. Bestyrelsen er opmærksom på de skitserede 
udfordringer og den usikkerhed, der er forbundet med budgettet og 
tilkendegiver, at de ønsker et ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvis 
forudsætningerne for budgettet ændres væsentligt. 
 

 
Vedtaget. 

  
 

 
 



6. Beslutningspunkt: MfG 
Lønpolitik ledelse (bilag) 

 

CM gennemgik kort nogle hovedpunkter i det fremlagte bilag. Vedtaget. 

 
7. Ny cheflønaftale: 

Bemyndigelse til 
formanden til at indgå 
kontrakt med rektor inden 
for STUK’s udmeldte 
ramme og til at godkende 
lønindplacering af øvrige 
ledere 
 

 
 

 
Bestyrelsen bemyndiger 
CM til at forhandle løn 
med HV inden for de 
udmeldte rammer. 

 
8. Beslutningsforslag om 

overgangsordning til ny 
ferielov (bilag) 
 

 
HV orienterede om baggrunden for overgangsordning til ny ferielov. 
Ordningen har været behandlet i SU. 

 
Vedtaget. 

 
9. Strategi: Strategiseminar 

forår 2020: FN’s 
verdensmål?? 
 

 
HV foreslår at emnet bliver FN’s verdensmål. Vi beder strategiudvalget 
forestå den konkrete tilrettelæggelse. 

 
Taget til efterretning. 

 
10. Ferieplan 2020-21 (bilag) 

 

 
 

 
Godkendt 

 
11. Tro- og love-erklæring 

vedr. efteruddannelse.  
Bemyndigelse til 
formanden. 
 

 
 

 
Bestyrelsen bemyndiger 
CM til at underskrive 
erklæring om merforbrug 
af efteruddannelsesmidler. 



 
12. Mobilitetsfremmende 

indsats 
 

 
HV orienterede om et kommunalt projekt, der skal fremme mobiliteten i 
kommunen. Et element i projektet er, at nogle udvalgte elever, som bor 
langt fra skolen, tilbydes elcykler efter to forskellige modeller. Det koster 
ikke skolen noget. HV sender projektbeskrivelsen til bestyrelsen. 
 

 
Godkendt. 

 

13. Evt., herunder mødeplan 
for foråret samt glædelig 
jul 
 

 
24. marts  
16. juni 
HV ønskede medlemmerne af bestyrelsen glædelig jul. 

 

 
/TP 

 

  



 

Godkendelse og underskrift 

Navn Dato Underskrift 

Claus Michelsen 

Formand 

  

Helle Stryhn 

Næstformand 

  

Søren Hillers 

 

  

Bjarne Nielsen 

 

  

Anette Kistrup Thybo 

 

  

Lars Kirkegaard  

 

  

Jesper Møller Pedersen 

 

  

Mads Wulff 

 

  

Anton Lindequist Ariens  

 

  

Markus Valentin Nielsen  

 

  

Søren Hvarregaard 

 

  

 

 


