
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 

Tirsdag den 16. juni 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 

 

Mads Wulff    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 deltog i mødet.  

 

Fraværende med afbud: Søren Hvarregaard, Anette Kistrup Thybo, Søren Hillers, Britta Bang og Jesper Pedersen. 

 

  



 

Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  

 

 
Godkendt 

2. Rektors beretning 

Status på fratrædelser og 

ansættelser 

 

 

 

 

 

Dimission 

 

 

 

 

 

Aktuelle sager, herunder 

etablering af SOSU GF1 

 

Fratrædelser: Bodil Andersen, Berit Holst, Signe Brandt-Østrup, Lise Sievert 
Asmussen og Hanne Toft. Mads Wulff og Tone Grube Jørgensen er bevilget 
orlov næste år. Vi arbejder lige nu på ansættelser i timerester i fagene 
musik og billedkunst og årsvikarer for de to lærere på orlov.  
Vi har tidligere købt mentorstøtte til ASF-afdelingen, men vi har besluttet 
selv at ansætte en mentor. Vi gennemfører lige nu 2. afsluttende 
samtalerunde. 
 
Dimissionen bærer præg af Corona-situationen, hvor 
undervisningsministeriet har besluttet at huebegivenhed og dimission skal 
afholdes klassevis med deltagelse af et begrænset antal gæster. Vi 
inviterer vanen tro bestyrelsens medlemmer til at deltage. Giv venligst 
besked til kontoret, hvis du ønsker at deltage. 
 
Som HV har orienteret om på mail, har Region Syddanmark udtrykt støtte 
til vores ønske om at udbyde Grundforløb 1 på SOSU-uddannelsen. SOSU 
Fyn har desværre ikke ønsket at indgå en partnerskabsaftale, men vi 
indsender alligevel ansøgning til ministeriet, da vores ønske ligger i direkte 
forlængelse af de politiske udmeldinger, der er kommet fra Christiansborg. 
TP oplyste, at skolen kan rumme alle elever efter ferien. Det gælder også 
selv hvis afstandskravet på en meter opretholdes. En lille del af klasserne 
må dog leve med at de deles på to lokaler. 
 

 

Taget til efterretning 

   



3. Bestyrelsesrelevante 

meddelelser 

 

Ingen 

 

4. Valg af ny næstformand. 

 

 

Bjarne Nielsen eneste opstillede kandidat. 

 

Valgt 

 

5. Budgetopfølgning (bilag 

fremsendt af BN) 

 

 

Perioderegnskabet er som så meget andet præget af Corona.  

På indtægtssiden har vi grundet aflysningen af gallafesten mistet 

deltagerbetalinger men til gengæld fået udbetalt særtilskud til 

kvalitetsudvikling.  

På udgiftssiden har vi haft mindre forbrug i forbindelse med aflyst 

gallafest, lige som vi har haft mindre forbrug af eksterne vagter grundet 

delvis aflyst eksamen. De aflyste studierejser har også betydet et mindre 

forbrug til rejser. 

Samlet set lander perioderegnskabet pr. 31/5 på et overskud på ca. 

390.000 set i forhold til et budgetteret underskud på ca. 20.000. 

Vi holder i øjeblikket tæt øje med ekstraordinære udgifter, som følger af 

Corona, idet vi er blevet stillet en form for kompensation i udsigt.  

  

 

Taget til efterretning 

 

6. Orientering om APV på 

Midtfyns Gymnasium 

(Bilag) 

 

 

TP orienterede kort om APV-processen på MfG og trak herunder nogle 

udviklingspunkter op.   

 

 

Taget til efterretning 

 

7. Strategi: Orientering om 

strategi 2020-21 (Kristine 

Lund Andersen) 

 

 

KL gennemgik en 4-årig plan for at bringe verdensmålene ind i 

undervisningen. Når verdensmålene skal ind i undervisningen, skal det 

som udgangspunkt ske med afsæt i det fag-faglige. Der er enighed om, at 

 

Bestyrelsen udtrykte 

interesse og opbakning til 

planen. 



flere af verdensmålene inddrages. Arbejdet med verdensmålene suppleres 

med indsatsområder i faggruppen eller på individuelt niveau. 

 

 

8. Studieretningsudbud 2021 

(bilag) 

 

 

TP gennemgik kort studieretningsudbud 2021-22 

 

Grundet mange afbud 

sendes udbud til 

godkendelse på mail 

 

 

9. Strategi: Opfølgning på 

kvalitetsmål (bilag) 

 

 

TP gennemgik kort afrapporteringen. Statistik for karakterer og løfteevne 

omfatter stadig flere fag og niveauer. Ser man på udviklingen fra 2017-

2019, er der stadig flere fag, der klarer sig signifikant bedre end forventet 

(den socioøkonomiske reference), der gælder især skriftlige fag. Vi 

vurderer, at det har sammenhæng med den satsning, vi har haft på det 

skriftlige, hvor eleverne i især 1. og 2.g laver en stor del af deres skriftlige 

afleveringer på skolen under vejledning af deres lærer. 

I den centralt afviklede elevtrivselsundersøgelse ligger MfG lidt over 

landsgennemsnittet, og ser man nærmere på forskellige aspekter, gælder 

det faktisk over hele linjen. 

Sammenligner men fravær har det i efteråret 2019 været en lille smule 

mindre end den tilsvarende periode i 2018, hvor vi var blandt de 10 

gymnasier med lavest fravær i DK. Der mangler en tilsvarende central 

opgørelse af landsgennemsnittet for 2019. 

   

 

Taget til efterretning 

 

10. Eventuelt 

 

 

Planlagte kommende bestyrelsesmøder: tirsdag den 25/8 og tirsdag den 

1/12. 

Strategiseminar tirsdag den 2/2 afsluttende med musical på skolen. 

 

 

   



  

 

 

 
/TP 

 

 

  



 

Godkendelse og underskrift 

Navn Dato Underskrift 

Claus Michelsen 

Formand 

  

Bjarne Nielsen 

 

  

Søren Hillers 

 

  

Britta Bang 

 

  

Anette Kistrup Thybo 

 

  

Lars Kirkegaard  

 

  

Jesper Møller Pedersen 

 

  

Mads Wulff 

 

  

Katrine Tougaard Kristensen 

 

  

Markus Valentin Nielsen  

 

  

Søren Hvarregaard 

 

  

 

 


