
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 

Onsdag den 9. juni 2021 
 

 

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: Lars Kirkegaard og Julia Hansen   



 

Behandling af dagsorden 
 

Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 

1. Godkendelse af referat fra 

forrige møde  

 

 Godkendt 

2. Rektors beretning  

 

 

 

Status på fratrædelser og 

ansættelser 

 

 

 

 

 

 

 

Dimission, afslutning på 

skoleåret 2021 

 

 

Fondstildeling 

 
Vi opretter 6 nye klasser. Efter fordelingsmødet har vi 123 elever, Vi forventer et 
efteroptag efter skolestart i august. 
 
To fratrædelser Tone Grube Jørgensen og Mads Wulf. Derudover har vi to lærere 
på barselsorlov og en langtidssygemeldt. Vi har derfor ansat følgende 
Lea Kinttof-Andersen, fast ansættelse old-latin 

Peter Benediktson, fast stilling matematik (kemi) 
Susan Nikolajsen (tidl. student fra MfG), årsvikariat i biologi 
Louise Stensig, årsvikar psykologi og studievejledning 

Lea Vinther, årsvikar billedkunst, evt. design 

Cindy Wannewitz, barselsvikariat i tysk 

Julie Friis Lægaard, sygevikariat i samfundsfag (kombination med Svendborg) 
 
Der har de sidste par dage været skriverier og indslag i pressen i forlængelse af en 
pressemeddelelse fra BUVM. Her er MfG fejlagtigt kommet på en liste over 
”lukningstruede” skoler. 
 
Vi har fået 216.000 fra to forskellige fonde til Den Grønne Cirkel, hvor 
lønomkostningerne i øvrigt dækkes af midler fra STEM-projekt 
 
 

 

Taget til efterretning 

3. Meddelelser fra 
bestyrelsesmedlemmerne 
 

  



4. Orientering om møder med 

kommunen om 

ungdomsuddannelser i 

Midtfyns området. 

 

Som opfølgning på orienteringen på seneste møde, har HV og CM været til møde 

med kommunen om mulige ”huller” i det lokale uddannelsestilbud. Desværre har 

regionen ikke samme syn på sagen. 

Vi planlægger et møde med syddansk erhvervsskole om mulige samarbejdsflader. 

Taget til efterretning 

5. Budgetopfølgning (bilag) 
 

Pr. 31. maj viser perioderegnskabet et lidt bedre resultat end budgetteret. Det 
skyldes bl.a. lidt flere elever end budgetteret i første halvår. 
For andet halvår får vi færre elever end budgetteret, hvilket medfører en 
reduktion i tilskuddet på ca. 450 tkr. Herudover er resultatopgørelsen og 
udsigterne for resten af skoleåret præget af Corona, som har betydet aflysninger 
af flere begivenheder og tilføjelse af nye. Vi har bl. a. etableret et omfattende 
testberedskab, som delvis bliver finansieret af et særligt testtilskud. 
 

Godkendt 

6. Strategi for finansiel 
risikostyring. Oplæg v. BN 
(bilag) 

 

Der er krav om en bestyrelsesgodkendt finansstrategi. 

BN orienterer i den forbindelse om de krav, der stilles til en sådan strategi. På 

mødet i september tager bestyrelsen emnet op igen ligesom det planlægges 

drøftet på strategiseminaret i oktober.  

BN har modtaget en skabelon, som hun inden næste møde vil forsøge at udfylde. 

 

Taget til efterretning 

7. Studieretningsudbud 2022 
(bilag) 
 

Studieretningsudbuddet 22/23 blev kort præsenteret. 

Udbuddet er helt identisk med sidste års udbud. 

Godkendt 

  

 

 

 

8. Eventuelt 

 

Strategiseminar 11/10 med start til frokost 

Bestyrelsesmøder 13/9 og 13/12 begge dage kl. 15:30 

 

Bestyrelsen sammensat, så måltallene for bestyrelsens sammensætning er 

opfyldt. 

 

 

   

 



/TP 

 

 

Godkendelse og underskrift 

Navn Dato Underskrift 

Claus Michelsen 

Formand 

  

Bjarne Nielsen 

 

  

Søren Hillers 

 

  

Britta Bang 

 

  

Anette Kistrup Thybo 

 

  

Lars Kirkegaard  

 

  

Jesper Møller Pedersen 

 

  

Brian Bech Knudsen  

 

  

Julia Magdalena Olkusz Hansen  
 

  

Julie Jensen 

 

  

   

 

 

 


