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Referat af bestyrelsesmøde 22. maj 2014 
Til stede: Niels Ejersbo, Mette Kristensen, Ulrich Ritsing, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, 

Anton Ærbo Giversen, Anders Svane, Jan D. Mortensen samt Jesper Vildbrad (rektor), 

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

 

Mødet blev indledt med en kort rundvisning på skolen samt en kort præsentation af den nye 

bestyrelse. 

 

Beslutningspunkter 

 

1. Konstituering af bestyrelsen 

Niels Ejersbo blev valgt som formand for den nye bestyrelse og Ulrich Ritsing blev valgt 

som næstformand. 

2. Godkendelse af referat fra den 26. marts 2014.05.26 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

3. Godkendelse af perioderegnskab for januar til april 2014 

Perioderegnskabet viser en omsætning på 39,3 mio. kr. mod en budgetterede omsætning på 

38,9 mio. kr. Den primære årsag hertil har været en lidt højere aktivitet end forventet. De 

ordinære driftsomkostninger har været 31,4 mio. kr. mod et budget på 32,3 mio. kr. 

Periodens overskud bliver dermed 7,5 mio. kr. mod en forventning på 6,3 mio. kr. 

Baggrunden for det flotte perioderesultat er lidt lavere udgifter til lærerløn end budgetteret. 

Perioderegnskabet skal dog tages med en række forbehold, da det kun er baseret på 4 

måneder og dermed er meget følsomt over for periodisering af omkostninger. Baseret på 

årets første 4 måneder finder skolen derfor ikke anledning til at ændre forventningerne til 

årets samlede resultat. 
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Orienteringspunkter 

 

4. Kort gennemgang af materialet i den udsendte intro-mappe 

Jesper Vildbrad gennemgik kort indholdet af intro-mappen, herunder bestyrelsens 

forretningsorden, skolens nye visioner, den seneste elevtrivselsundersøgelse og 

personaletrivselsundersøgelse samt de seneste elevtal, skolens budget og seneste regnskab 

5. Personale og elever i 2014/15 

Svendborg Gymnasium & HF har i år haft ansøgere til i alt 14 nye stx-klasser og 2 nye hf-

klasser. Men dels pga. skolens kapacitet, dels pga. et lavere søgetal på de øvrige fynske 

skoler sender SG ca. 20 elever bort til andre skoler, primært Faaborg. Dermed planlægger 

vi med at oprette 13+2 klasser i det kommende skoleår. Skolens samlede klassetal vil 

dermed være uændret i det kommende skoleår. 

På personalesiden har 2 lærere valgt at gå på pension og 2 lærere har fået ansættelse andet 

sted. Skolen har indtil videre fastansat en ny lærer og ansat én årsvikar samt 5 

pædagogikumkandidater. Herudover forventes at skulle ansættes 1-2 lærere yderligere med 

samfundsfag, engelsk og/eller dansk. 

6. Elevrådet 

Eleverne gav en status på deres arbejde: De har haft et godt år med et meget aktivt elevråd. 

De har ændrede rådets struktur lidt, således at de har etableret et konseil, og dette har 

fungeret godt og vil fortsætte fremadrettet. I det kommende år er eleverne optaget af at følge 

op på den seneste elevtrivselsundersøgelse. 

Eleverne har haft succes med at etablere ”trafikregulering” på skolen og har haft fokus på 

oprydning og opstoling. 

I øjeblikket arbejder eleverne på at etablere en elevradio på skolen. 

Eleverne så gerne at man fastholdt musical hvert andet år, og at man arbejdede med at 

indføre elektronisk aflevering ved skriftlige eksaminer frem for at skulle medbringe egen 

printer til den skriftlige eksamen. 

7. Evt.  

Det blev aftalt at der ”doodles” med henblik på at fastlægge efterårets to møder.   
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Jan D. Mortensen  Anton Ærbo Giversen  Anders Svane 
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