
 

 

Referat af bestyrelsesmøde, 15/6 2011 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Jannie 
Wilsted, Birthe Christensen, Bjarke Tarp Barkholt, Solveig Nisbeth, Hanne Klit og Ulrich 
Ritsing, Preben Clausen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og 
Søren Frandsen (ref.).  
 
Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af referatet fra den 30. marts 2011. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Udbud af studieretninger 
 
JV gennemgik forslaget til udbud af studieretninger i skoleåret 2012/13. Der er indstillet 16 
studieretninger fordelt med 4 sproglige, 5 samfundsfaglige, 5 naturvidenskabelige og 2 
kunstneriske retninger. Retningerne er foreslået efter et forarbejde på skolen, dels gennem et 
studieretningsudvalg dels i PR. 
 
Forslaget indeholder en række nye retninger i forhold til de eksisterende. I de sproglige 
retninger indføres en klassisk linie (latin/græsk), og filosofi kommer ind i en retning som 
tredje liniefag. I de samfundsfaglige retninger introduceres mediefag B som et tredje fag. I 
de naturvidenskabelige linier introduceres henholdsvis religion B og Design B i 2 nye 
retninger og der udbydes to ny kunstneriske studieretninger med MUA, ENA og 
henholdsvis mediefag B og drama B. 
 
Der var efterfølgende en del drøftelser af retningerne, herunder evt. nye sprogfag, hvor bl.a. 
italiensk og kinesisk blev foreslået. Der var spørgsmål til, hvorfor matematik på A-niveau 
ikke var med i de samfundsfaglige retninger. Endelig blev relevansen af design under 
naturvidenskab drøftet, herunder muligheden for at løfte kemi til B-niveau, som er en 
betingelse for at blive optaget på en række af natur- og sundhedsvidenskabelige uddannelser 
på universiteter. Der var dog enighed om, at det var gode studieretningsforslag. 
 
De 16 forslag til studieretninger i 2112/13 blev vedtaget. 
 

3. Handlingsplan for fysisk arbejdsmiljø 
 
Da skolens samarbejdsudvalg ikke har færdigbehandlet medarbejdernes apv’er blev punktet 
udskudt til det første møde efter sommerferien. 



 
Orienteringspunkter: 
 

4. Siden sidst v. JV og elevrådet 
 
JV: 
- Der oprettes 12 stx-klasser og 2hf-klasser i det kommende skoleår. Skolen har for første 

gang i mange år ikke skulle sende stx-elever væk. Til gengæld har skolen sendt ca. 10 
hf-elever væk. En del er dog ”kommet retur” via fordelingsudvalget og hf er derfor pt 
overbooket (63 elever til 2 klasser). 

- Der er afholdt orienteringsmøder for nye 1g’ere og 1 hf’ere samt deres forældre. Ca. 
400 deltog. 

- Skolen er færdig med læreransættelser, der er ansat nye lærere i en række fag og 4 er 
ansat i pædagogikum i det kommende år. 4 fastansatte lærere forlader skolen, heraf en 
på pension. 

- Ledelsen har afholdt faggruppesamtaler i foråret med alle skolens faggrupper. 
- Der forhandles pt. lokalt med GL om en arbejdstidsaftale. Det er ikke sikkert, at 

forhandlingerne bliver afsluttet inden sommerferien 
 
Elevrådet: 
- Der har været afholdt en elevrådsweekend. Det var en succes, som man overvejer 

fremadrettet at starte skoleåret med for at ryste elevrådet bedre sammen. 
- Der har været en del utilfredshed med at enkelte har haft eksaminer (AT) inden 

undervisningen er afsluttet, der var enighed om, at det er et stort problem, men svært at 
løse, da UVM står for trækningen. Dog er det et overgangsproblem, der vil være løst i 
2013, hvor ændringen af eksamensafholdelsen er slået helt igennem. 

 
5. Fravær og tiltag for at dæmme op herfor 

 
Formanden havde bedt om at punktet kom på dagsordenen på baggrund af den debat, der 
har været i en række medier, bl.a. Politiken om stort fravær og manglende faglig kunnen 
blandt gymnasieeleverne  
 
JV orienterede om, at skolen for nyligt har afholdt en elevtrivselsundersøgelse, som bl.a. 
viser, at eleverne er meget glade for skolen, som stx-eleverne overordnet giver en karakter 
på 7,5 (på en skala fra 1 til 10) og hf-eleverne giver karakteren 6,9. Især er eleverne glade 
for det sociale på skolen.  
 
Af de negative forhold, der fremgår af undersøgelsen, kan der bl.a. peges på, at ca. 15 pct. af 
stx-eleverne og ca. 30 pct. hf-eleverne har overvejet at stoppe. Endvidere peger mange 



elever på mangelfulde tilbagemeldinger på de faglige præstationer fra lærerne samt 
manglende evaluering af undervisningen. 
 
Skolen har/får en række initiativer for at mindske frafaldet og ligeledes fraværet, bl.a.: 
 

• Læsevejledere (der ansattes yderligere en læsevejleder efter sommerferien). 

• Indførsel af skriveværksted, hvor eleverne har mulighed for at samle op på de 
skriftlige opgaver de er bagud med. 

• Styrket indsats gennem studievejlederne. 

• Ekstraundervisning i fag, hvor mange elever har problemer, især matematik på B- og 
A-niveau (BMX og AMX). 

• Deltagelse i fynsk psykologordning. 

• Sygeundervisning. 

• Studiecafé. 
 
Der er meget, der taler for, at indsatsen hjælper. Således er frafaldet meget lavt og fortsat 
faldende. I særdeleshed er det faldet markant på hf.  
 
I relation til den kritik der har været af det faglige niveau, er det værd at bemærke, at der 
stort set ikke er nogen elever, der dumper. Det plejer at være 1-2 elever per år ud af 350 – 
400 studenter. Dem der går på skolen, har således alle (på nær 1-2) haft et fagligt niveau, 
der er tilstrækkeligt til at få en studentereksamen. 
 

6. Naturvidenskabelig indsats 
 
Formanden orienterede om, at DASG (danske science gymnasier) har udarbejdet en rapport 
omkring betydningen af bioteknologi i gymnasiet, hvor de har undersøgt 24 skoler i Region 
Hovedstaden. Den viser, at de skoler, hvor bioteknologi er oprettet, oplever en kraftig vækst 
i antallet af elever, der vælger en studieretning, som giver direkte adgang til tekniske og 
naturvidenskabelige videreuddannelser. Antallet af elever er vokset med 56 pct. siden 2008. 
I samme periode er andelen af piger, der vælger disse studieretninger vokset med 30 pct.  
 
Konklusionen er således, at bioteknologi har forøget interessen for naturvidenskab markant, 
og i særdeleshed hos pigerne. 
 

7. Status på byggeriet 
 
Byggeriet går planmæssigt fremad, og det er fortsat forventningen, at de nye natur-
videnskabelige lokaler kan tages i brug i september. 

 



 
8. Evt. 

 
Bjarke Tarp Barkholt blev takket for en stor og flot indsats i bestyrelsen. Da Bjarke bliver 
student i denne måned, er det hans sidste bestyrelsesmøde. 
 
 
Følgende bestyrelsesmøder er planlagt: 
 

• 28. september kl. 16.30 

• 12. december kl. 16.30 
 
SF 160611 
 
 
 

---------------------------  -----------------------------  --------------------- 

Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 

 

 

----------------------------  ------------------------------  --------------------- 

Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing   Birthe Christensen 

 

 
 
-----------------------------  ---------------------------------  --------------------- 
Bjarke Tarp Barkholt  Solveig Nisbeth   Preben Clausen 

 
 

 

------------------------------ 

Jesper Vildbrad 


