
Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse 
Tirsdag den 7. juni 2022 

 
 

Medlemmer af bestyrelsen: 
 
Anni Søborg   Chef for SDU rektorsekretariatet Udpeget af SDU 
 
Bjarne Nielsen  Skoleinspektør  Udpeget af skolechefen i  

Faaborg-Midtfyn Kommune 
 
Britta Bang Larsen  Uddannelseschef  Udpeget af UC Lillebælt 
 
Tanja Kromann Clausen  Kommunalbestyrelsesmedlem Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune 
 
Evita Rosdahl  CEO JEROS A/S  Udpeget ved selvsupplering 

   
Lars Kirkegaard  Forstander   Udpeget ved selvsupplering 
 
Rikke Brandt Sterup    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) 
 
 
Økonomichef Tine V. Nielsen (TN) og vicerektor deltog i mødet 
 
Afbud: Julie Jensen   



 
Behandling af dagsorden 

 
Dagsorden Orientering, diskussion Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

 Godkendt 

2. Konstituering 
 

 Formand Anni Søborg 
Næstformand Bjarne Nielsen 
 

3. Strategi i skoleåret 2022/23. 
Oplæg KL 
 

Kristine Lund Andersen orienterede om den strategiproces, som har kørt i 
indeværende skoleår. Målet er at udtrykke vores værdier, vores kultur – en 
strategi, som kan mærkes snarere end nødvendigvis at kunne måles.  
Gruppen har bestræbt sig på at (gen)bruge ord fra de mange input, der er 
kommet for at understrege, at strategien er vokset op nedefra fra elever og 
ansatte. 
KL introducerede et nyt dynamisk logo, som sammenfattes under overskriften 
Væredygtighed med de fire deloverskrifter 

- Være faglig 
- Være sammen  
- Være dig 
- Være i verden 

Hver af overskrifterne udfoldes i en konkretiserende tekst, som blev præsenteret 
for bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslog under hver af de fire deloverskrifter at supplere med f.eks. 3 
konkrete tiltag, så strategien kommer til at leve og bliver aktiv i dagligdagen. 
På de kommende møder vil vi følge den videre proces med implementering af 
planen med et fast strategipunkt på dagsordenen. 
 

Taget til efterretning 

4. Rektors beretning 
 
Status på 
fratrædelser/ansættelser 
 
 
 

 
 
Tre medarbejdere fratræder deres stillinger, tre nye tiltræder inden 
skolestart og der er ansat en årsvikar 
 

Taget til efterretning 



Dimission, afslutning på 
skoleåret 2022 
 
Solceller 
 
Aktuel uddannelsespolitik 
 

Bestyrelsens medlemmer indbydes til at deltage i årets dimission fredag den 24/6 
kl. 10 
 
Vi arbejder fortsat på at indhente tilbud på solcelleanlæg. 
 
Den meget omtalte fordelingsaftale synes ikke at få nogen særlig betydning for 
vores område. Heller ikke fordelingsregler baseret på forældres indkomstforhold 
får ingen særlig betydning for vores skole. 
Vi forventer en statslig udmeldt kapacitet i slutningen af 3. kvartal. 
 
En ny institutionslov er på vej, og der er også en ny taxameterbekendtgørelse på 
trapperne. Det forventes, at det nye taxameter vil øge de elevuafhængige og 
tilsvarende sænke de alevafhængige tilskud.  
 
STUK (Styrelsen for udvikling og kvalitet) har varslet øget tilsynsaktivitet. Vi 
sætter derfor vores kvalitetssystemet på som punkt på næste bestyrelsesmøde. 
Vi har lige nu en udfordring, idet vi lægger ret meget vægt på eksamensresultater 
og løfteevne, og de sidste to Corona-års meget begrænsede eksamensaktivitet 
har gjort datagrundlaget på det felt meget tyndt.  Bestyrelsen foreslog at 
indsætte en bemærkning på MfG’s hjemmeside med begrundelse for at 
datagrundlaget ikke er til stede som normalt. 
 

5. Budgetopfølgning (bilag) 
 

TN gennemgik perioderegnskabet og gjorde kort rede for nogle afvigelser fra 
budgettet. Samlet set følger regnskabet budgettet fint. 
 

Taget til efterretning 

6. Meddelelser fra bestyrelsens 
medlemmer. 
 

Anne Søborg deltager i Bestyrelsesforeningens generalforsamling. 
 

 

7. Bestyrelsens opgaver. 
Drøftelse efter oplæg v. HV 
(bilag) 

 

HV gennemgik bilag, som sammenfatter og beskriver bestyrelsens opgaver. 
Bestyrelsen opfordrer formandskabet til aktivt at inddrage bestyrelsens øvrige 
medlemmer og herunder gøre bestyrelsesdagsordener mere beskrivende, så 
medlemmerne kan forberede sig på møderne. 
På næste møde sættes bestyrelsens forretningsorden på dagsordenen. 
 

Taget til efterretning 



8. Studieretningsudbud 2023 
(bilag) 
 

HV gennemgik kort baggrunden for udbud af studieretninger. Godkendt 

 
Evt. 

 
Mødedatoer 2022: 22/8 kl. 15.30 og 5/12 kl. 15.30 
Heldagsmøde 23/11 
Dimissionsdagen tilføjes årshjulet. 
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