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Referat af bestyrelsesmøde, 4/6 2012 

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

1. Godkendelse af referatet fra den 5. marts 2012. 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Bestyrelsens arbejde 
 
Gennemgang v fmd. Et forsøg på at fokusere bestyrelsens arbejde på det strategiske arbejde, og ikke 
sidde med for mange driftssager. 
 
UR: En række punkter ændres til orienteringspunkter. Dermed er det væsentligt, at der bliver mulighed 
for at drøfte disse punkter. 
 
Næstfmd: Godt papir. Men en drøftelse af fx trivsel bør ikke udspringer af løbende sager. Savner 
endvidere opfølgning på de 6 strategiske punkter. Skal ind under pkt. 3. Opfølgning på visionsarbejdet 
skal således være fast punkt på hvert bestyrelsesmøde. 
 
Papiret blev godkendt med ovennævnte justeringer (det reviderede papir er vedlagt som bilag til 
referatet).  

 
3. Bestyrelsesansvarsforsikring 

 
Der var medsendt to tilbud fra henholdsvis Gjensidige og Tryg. En forsikring koster mellem 5.000 og 
10.000 kr. årligt for hele bestyrelsen afhængig af selskab og forsikringssum. 
 
Der var enighed om at skolen skal tegne en bestyrelsesansvarsforsikring, og at skolens ledelse vælger 
den konkrete forsikring. 
 
Orienteringspunkter: 
 

4. Siden sidst v. JV og elevrådet 
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JV: - Ansættelserne på plads –næsten: 7 ansat, + 3 i vikariater, + 4 i uddannelsesstillinger, 1 på 
pension og 1 fået andet job – mange ansøgere (ca 270) men ikke relevante fag og problematisk i nv-
fag og engelsk 
 
Eleverne fordelt – pt er vi på 366 gymnasieelever i 13 klasser (28.2 i snit) og 3 hf-klasser med ca 84; 
vi oprettede en ekstra klasse pgra stor venteliste og flere elevflytninger 
Skal dog ikke få betydning for optagelseskapaciteten i 2013. 
Alle optagne til orienteringsaften på mandag 
 
Besøg på alle folkeskoler med udskolingsklasser (mangler dog 2), og meget positiv modtagelse – der 
følges op og et møde ved naturfags samarbejde er allerede afholdt; flere samarbejdsprojekter tilbydes 
det kommende skoleår og flere arbejdsgrupper er nu nedsat internt. 
 
Samarbejde i kommunen via Uddannelsesforum og via SOSU og Erhvervsskolen – forskellige tiltag 
drøftes og kommunen kommer med oplæg til det, de kan bidrage med og ungdomsuddannelserne 
snakker sammen om mulighederne. 
Sports Study Sydfyn er ved at finde en form, som kan være et aktivt for kommunen og måske 
ungdomsuddannelserne 
 
Globalt/internationalt: Fine studieture – bla til Beijing hvor samarbejdet med Ulrich R/CCJensen var 
en succes; LH har deltaget i studietur til Kina og skabt nye kontakter dér; vi får besøg af Huwing 
skolen til august, ligesom besøg af skole fra Istanbul, JV deltog i studietur til Cairo og senere til Zürich 
med regionen og studievalg. USA-kontakt via CC Jensen /Ulrich skal der arbejdes videre på 
Lærerenes internationale kompetenceture stadig en succes! 
- Klagesag: bestyrelsen er løbende blevet orienteret om sagen af tredje part. Sagen ligger fortsat i 

ministeriet. JV orienterer kort om baggrunden og sagens forløb. Ministeriets stillingtagen afventes 
fortsat. 

Erik: sagen er håndteret lige efter bogen. Malplaceret at orientere bestyrelsen. Fmd: udtrykker 
opbakning til rektors håndtering af sagen på bestyrelsens vegne. 

 
Elever:- Global gymnasiekonference den 1. maj m Nasser Khader m fl. om menneskerettigheder m.m. 
for 4 1g-klasser. 
- Elevrådet har haft et langt møde m opsamling på året, herunder elevrådets egen virke.  
- Stor ros fra eleverne omkring eksamensplanlægning  
- Ros til 'motivtegninger' i matematik-gangen  
- Arbejde med brugen af it i 1g igennem PU. Enighed om at lærerne skal have en mere klar 

indstilling, herunder kompendium til lærerne om håndtering elevernes brug af it. 
- Vil gerne have hjælp til at reklamere for elevrådet  
 

5. Perioderegnskab januar til maj 

SF gennemgik perioderegnskabet, som stort set er i overensstemmelse med budgettet. Der var en kort 
drøftelse af enkelte poster på regnskabet 
 

6. Udbud af studieretninger 2013/14 

Kort gennemgang v JV. Vi forventer at udbyde samme studieretninger næste år som i år. Det forventes 
at eleverne skal kunne vælge mediefag som valgfrit kunstnerisk fag, men vi vender tilbage efter 
behandling i SU og PR. 
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7. IT-strategi 

 
JV gennemgik materialet. Der var en række spørgsmål, bl.a. om lærernes alder har betydning for 
anvendelsen af it. JV vurderer ikke at anvendelsen er aldersbestemt.  
 
Det er en væsentlig faktor for skolens succes med IT, at det er skolens egne ansatte der anvendes som 
undervisere ved videreuddannelse af lærerne. 
 
Erik: Savner viden om hvorvidt IT giver anledning til ny pædagogik/læringsformer? JV: Ja, men tager 
tid. Der var enighed om at dette bør være tydeligere i papiret 
 

8. Evt. 

Annette: Der mangler ordentlig vejledning om videreuddannelse i flg JP? Kritikken går på de 
regionale studievalgscentre. Der er mange tilbud, men eleverne tager ikke imod. Solveig: UU savner 
information om de personlige 'evner' i f. t. videreuddannelse. Denne information har lærerne på skolen 
 
JV: Mediernes kritik er af studievalgs-centrene; tidligere lå vejledningen i studievejlederregi på skolen, 
men det var svært at gøre det professionelt nok lokalt på skolen.  
 
Tilbuddet om vejledning er der, men ofte er det eleverne, der ikke benytter det.  
 
JV: Ærø VUC overvejer at oprette stx. Er ej endeligt vedtaget endnu. Bestyrelsen for VUC skal først 
drøfte dette. 
 
Solveigs sidste møde. Tak for indsatsen i bestyrelsen. Skal starte på statskundskab efter sommer 
 
Der er ikke planlagt bestyrelsesmøder for efteråret endnu. 
 
SF 110612 
 

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

Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 

 

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

Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing   Birthe Christensen 

 
 
-----------------------------  ------------------------------- --------------------- 
Annette Munk   Solveig Nisbeth   Preben Clausen 
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Jesper Vildbrad 


