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Referat af bestyrelsesmøde 26. marts 2014 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf 

(næstfmd.), Ulrich Ritsing, Hanne Klit, Preben Clausen, Jannie Wilsted, 

Line Johansen og Anton Ærbo Giversen samt Jesper Vildbrad (rektor), 

Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.). Fraværende: 

Birthe Christensen 

 

Beslutningspunkter: 

 

1. Godkendelse af referatet fra den 12. december 2013. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Årsrapprt 2013 samt protokollat ved revisor Helle Lorenzen 

(KPMG) 

 

Årsregnskabet for 2013 viser, at skolens omsætning er stigende som følge 

af flere elever. Således var den samlede omsætning i 2013 ca. 95 mio. kr. 

mod 91 mio. kr. i 2012. Årets resultat var 0,2 mio. kr. mod 2,2 mio. kr. i 

2012. Baggrunden for det lavere overskud er bl.a. lærernes nye overens-

komst som dels indebærer betydelige lønstigninger dels indebærer en del 

engangsudgifter ved overgangen. Herudover har renoveringen af kantinen 

også fyldt en del. 

 

Revisionen har godkendt regnskabet med en blank påtegning. 

 

Der var enighed om, at det var et fint resultat med udgangspunkt i, at det 

har været et overgangsår med implementering af en ny overenskomst. Der 

var ros til skolen for en god økonomistyring og en flot årsrapport. 

 

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet.  

 

Orienteringspunkter 

 

3. Siden sidst v. JV og elevråd 

JV:  

- 3g’erne har netop færdiggjort deres AT-synopser.  

- Koret har været på "turné" i Greve.  

- Skolen har afholdt fest med gym-prix.  
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- Der har været møde med UU, ungekontakten flytter ind i SIMAC's 

bygninger, og der er store forventninger til et bedre/nemmere 

samarbejde.  

- Der er gallafest fredag og terminsprøver og studierejse inden Påske. 

Efter Påske får skolen besøg fra Perpignan.  

 

Elevråd:  

 

- Har oprettet et "konseil" som planlægger rådets arbejde.  

- Er i gang med projekt om trafiksikkerhed samt indsats for bedre 

oprydning på skolen.  

- GG er i gang med cykel-kampagne omkring firmaer, der ikke betaler 

skat.  

- RUSK har fået lavet en rusmiddelpolitik, og der planlægges med en 

alkoholfri fest. Drøftelse af at hash er et større problem end man er 

bevidst om – eleverne ser gerne en kultur, hvor det bliver opfattet som 

omsorg og ikke ”sladrehank”, hvis man fx går til en studievejlederne 

omkring en elev der har problemer. 

 

4. Status på elevansøgninger og fordeling af elever på Fyn 

 

Søgningen til stx i Svendborg er rigtig flot med 411 ansøgere. Det er både 

bedre end sidste år og bedre end prognoserne. Til gengæld er der en 

samlede tilbagegang på Fyn, hvor især Odense, Fåborg og Nordfyn er 

ramt. Vi forventer at få 13 stx-klasser plus at skulle sende lidt væk.  

 

Søgningen til hf er til gengæld lavere end sidste år og lavere end 

prognoserne forudsagde. Søgetallet ligger pt omkring 63 og der oprettes 

derfor kun 2 klasser næste år. Tilbagegangen på hf er generel for hele 

landet.  

 

Søgefrekvensen for Svendborg til stx er uændret i forhold til de seneste år. 

Til gengæld er den steget markant for Ærø og Langeland, hvor Langeland 

nu er på niveau med Svendborg, mens Ærø ligger højere end Svendborg 

Kommune. Tallene er vedlagt referatet. 

 

5. Elevtrivselsundersøgelse.  

 

Skolens skal mindst én gang hvert tredje år gennemføre en undersøgelse af 

elevernes trivsel. Det er tre år siden sidst, og skolen har derfor netop 

færdiggjort en undersøgelse. Skolen er ikke færdig med at analysere 

undersøgelsen, og vil derfor vende tilbage med en nærmere analyse samt 

en handlingsplan til opfølgning af resultaterne. Dog er det umiddelbare 

indtryk at skolen ”scorer” lidt under middel, både i forhold til vores egne 

forventninger og i forhold til landsgennemsnittet. Således er elevernes 

samlede vurdering af skolen 7,4 på en skala fra 0 til 10, mod et 

landsgennemsnit på 8,0. 

 

Skolen vil fremadrettet lave undersøgelsen hvert år, så vi kan følge mere 

kvalificeret op på undersøgelserne til gavn for både nuværende og 

kommende elever. 
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En grundigere analyse og udarbejdelse af handleplaner vil foregå i 

samarbejde med elevrådet.  

 

6. Status på visionsproces.  

 

Visionspapiret er nu færdig og forelagt skolens ansatte på et personale-

møde. Visionerne indgår som en integreret del af processen omkring næste 

års opgavefordeling (OPF), hvor lærerne bliver bedt om at forholde sig til 

hvilke vision(er) de vil have fokus på i det kommende skoleår. Mange 

lærere har svarede herpå, og mange har gode/konstruktive forslag til ud-

viklingsarbejder. På den måde har visionerne allerede nu været en succes. 

 

7. Perioderegnskab for februar 2014. 

 

Skolens omsætning har de første to måneder været som forventet. Til 

gengæld har omkostningerne til især undervisning været lidt lavere end 

forventet. Skolens resultat per 28/2-14 er dermed ca. 1 mio. kr. bedre end 

forventet.  

 

8. BygFyns regnskab for 2013 

 

BygFyn har haft en omsætning på ca. 1,2 mio. kr. og et resultat på 0 kr. 

Omsætningen er betragtelig højere end den var i 2012, da Rambøll i 2013 

har gennemført bygningssyn på samtlige skoler samt udarbejdede vedlige-

holdelsesrapporter til skolerne. 

 

2014 er sidste år for det administrative fællesskab. Skolerne har herefter 

valgt at opløse fællesskabet. Enkelte skoler har valgt at træde ind i 

Roskildefællesskabet i stedet for, mens de fleste skoler vælger at fortsætte 

med lokale aftaler med Rambøll. 

 

9. Evt.  

 

Det er sidste møde i denne bestyrelses embedsperiode. Og en række 

medlemmer har valgt at stoppe, Per Michael Johansen, Erik Meldgaard 

Bendorf, Hanne Klit, Preben Clausen og Line Johansen fortsætter således 

ikke efter den 1. maj. I den anledning takkede Per Michael Johansen for et 

godt og konstruktivt samarbejde internt i bestyrelsen samt med skolens 

ansatte og ledelse.  
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Navn Navns 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Birgit Villebro   Mette Kristensen  Niels Ejersbo 
 

 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Uffe Strandby   Ulrich Ritsing   Jannie Wilsted 
 

 

--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Jan D. Mortensen  Anton Ærbo Giversen  Anders Svane 
 

 

--------------------------- 
Jesper Vildbrad 


