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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 Hansen  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  

 

Julia Magdalena Olkusz Hansen Gymnasieelev  Valgt af eleverne  

Julie Jensen    Gymnasieelev  Valgt af eleverne (med stemmeret) 

 

 

 

Birthe Nielsen og vicerektor deltog i mødet.  

 

Afbud:   



 

Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  

 

 Godkendt 

2. Rektors beretning  

 

Resultat studentereksamen 

2021 

 

Opstart af skoleåret, 

herunder elevstatus  

 

Orientering om nye 

fordelingsregler 

 

 

 

 

 

 

Rundspørge fra fagbladet 

”Gymnasieskolen” 

 

 

OK 2021 

 

 

APV  

 
 
Eksamen forløb fint og det samlede eksamensresultat blev 7,6 
 
 
 
Vi er godt i gang med det nye skoleår. Der er 124 elever i de fem ordinære 1g-
klasser og 11 i vores 1g ASF-klasse. 
 
Der skal finde en central kapacitetsfastsættelse sted. Som udgangspunkt skal alle 
skoler have mindst tre spor, og i løbet af de første tre år vil det blive besluttet, 
om skoler med meget få ansøgere skal nedlægges.  
Der laves en central ansøgningsprocedure, og fordelingen vil ske ud fra to 
principper. Et socioøkonomisk, der først og fremmest tager udgangspunkt i 
indkomst. Målet er, at man ved at udjævne indkomstforskellene mellem skolerne 
i de store byer også opnår en mere ligelig etnisk fordeling. Uden for de store byer 
vil man som i dag benytte et afstandskriterium. 
 
GL’s fagblad har forespurgt, om vi vil sende et spørgeskema ud til 
bestyrelsesmedlemmerne. Vi sender aldrig spørgeskemaer fra medierne videre, 
så det gør vi heller ikke her. 
 
Der er ikke de store nyheder, men vi vil afholde lidt flere dialogmøder med 
lærerne i løbet af året, og der skal ske en sammentælling af lærernes samlede 
normtal og deres samlede tidsregistrering ved skoleårets afslutning. 
 
Vi planlægger at afvikle APV i efteråret. 
 

 

Taget til efterretning 



Studietur De nuværende 3.g elever fik aflyst deres studietur sidste år pga. Corona. Som 
erstatning tilbyder vi eleverne en tredagestur til Hamborg i uge 41 
 

3. Bestyrelsesrelevante 
meddelelser fra 
medlemmerne  
 

  

4. Budgetopfølgning, herunder 

drøftelse af proces for 

budget 2022.  

Perioderegnskab indtil 31/8. 

Der er ret store afvigelser i forhold til budgettet. Årsagen til afvigelserne skal især 

findes i Coronarelaterede ekstraordinære udgifter og heldigvis også tilskud. 

Konkret drejer det sig som Coronatest-aktiviteter, tilskud til trivsel og fagligt løft 

og tilskud til ekstra rengøring. De ekstraordinære udgifter og indtægter ser ud til 

nogenlunde at balancere, så BN forventer at vi ved regnskabsårets afslutning i 

runde tal vil ende på det budgetterede resultat, dvs. et overskud på ca. 300.000-

500.000. 

Proces for budget 2022 blev kort præsenteret. 

 

Taget til efterretning 

5. Strategi mod mobning og 

chikane (bilag). 

 

Bestyrelsen støtter, at strategi mod mobning og chikane tilrettes, så vi også følger 

de politiske opfordringer til at etablere en whistleblowerordning for eleverne.  

Medlemmerne kom med forskellige input og forslag til præciseringer vedr. 

anonymisering, tydeliggørelse af hvem det omfatter og endelig hvordan det 

kommunikeres.  

 

Strategien tilrettes efter 

medlemmernes input og 

rundsendes til godkendelse 

pr. mail. 

6. Røgfri arbejdstid (bilag). 

 

Der er pr. 1. august indført røgfri skoletid. Bestyrelsen er enige i, at der også 

indføres røgfri arbejdstid for medarbejderne. Snus og tyggetobak tilføjes. 

 

Vedtaget med den nævnte 

tilføjelse. 

7. Forslag om at flytte 

strategiseminar til foråret 

med temaet ’2025 strategi’ 

(bilag). 

 

Bestyrelsen tilslutter sig forslaget om at udsætte strategiseminaret til foråret, 

hvor den nye bestyrelse er konstitueret. 

Vedtaget. 

8. Beslutning om finansiel 

strategi (bilag). 

BN har på basis af en udsendt skabelon udarbejdet en MfG version, som tager 

udgangspunkt i de foregående års praksis. 

Godkendt og underskrevet 



 

9. Kapacitet 2022. Fastlæggelse 

af optagelseskapacitet 2022 

og totalkapacitet (bilag). 

 

Den hidtidige optagelseskapacitet og totalkapacitet fastholdes. Godkendt 

10. Afrunding/opsamling. 

 

CM gennemgik kort dagens beslutninger.  

11. Evt.  

 

Til næste møde rundsendes regnskabsinstruks til gennemsyn. 

Næste møde den 13. december. 
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