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Referat af bestyrelsesmøde 15. september 2014 
Til stede: Niels Ejersbo, Uffe Strandby, 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.). 

 

Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra den 15. september 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af rektors resultatlønskontrakt 2013/14 

NE gennemgår indledningsvis formalia omkring realisering af resultatlønskontrakt. 

Herunder at rektor formelt ikke skal være til stede under behandlingen. Der er enighed om, 

at det er mest hensigtsmæssigt at forestå behandlingen med rektor til stede. Det bliver 

endvidere bemærket at realiseringsgraden i kroner er fortroligt, samt at der forud for 

behandlingen har været en høringsrunde hos formandsskabet. 

NE synes, at der er tale om et velgennemarbejdet materiale. 

NE gennemgår de 8 punkter i kontrakten. Vedr. pkt. 2: Det er tankevækkende, at der er en 

stor andel af elever, der ikke anvender skriveportalen. Endvidere er der en drøftelse af Office 

365, hvor der er implementeringsproblemer. Vedr. pkt. 3, hvor der mangler en 

handlingsplan for opfølgning på elevtrivselsundersøgelsen. Endvidere drøftelse af RUSK. 

Det er væsentligt at fokus på rusmiddelpolitik holdes. Væsentligt at der også fremadrettet 

er fokus herpå. Punktet vil komme igen som et særskilt pkt. på et kommende 

bestyrelsesmøde. 

Samlede opfyldelse på ca. 97 pct. bliver vedtaget 

3. Godkendelse af perioderegnskab for januar til august 2014 
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Skolens regnskab for de første 8 måneder ser godt ud, således er resultatet ca. 3 mio. kr. 

bedre end forventet og end samme tidspunkt sidste år. Regnskabet blev vedtaget uden 

bemærkninger. 

Orienteringspunkter 

 

4. Skolestart 

JV fortæller om opstart for 1g og 1hf. Der er mange aktiviteter: Intro, hf-tur til KBH, 

ekskursioner, naturvidenskabsfestival.  

Skolens fødselsdag arrangeret af administrationen er fejret blandt personalet den første 

fredag i september. 

Elever (10-11 stk. per tur) skal i efteråret, til Mexico, USA og Frankrig til venskabsskoler, 

hvor der er udvekslingsaftaler. 

Der har været mange elevrokeringer og mange elever ind og ud af skolen både før og efter 

sommerferien. 

Skolen har i 14/15 ansat 1 fast lærer, 4 årsvikarer og 5 kandidater. 

Der har været renovering herover sommerferien i spansk/fransk-gangen. Renoveringen får 

ros fra elever. 

5. Elevfordeling 

JV fortæller om det forpligtende samarbejde på Fyn, som varetager fordelingen af stx og hf-

elever på Fyn. De tager udgangspunkt i skolens kapacitet, som ligger fast. Skolen skal per 

1. December indsende sin forventede kapacitet for det kommende skoleår. Skal den ændres 

ift tidligere skal dette høres hos de andre skoler i samarbejdet. Vi har meldt vores kapacitet 

på 2 hf-klasser og 12 stx-klasser og oplyst, at vi har plads til flere klasser om nødvendigt. 

De seneste tre år er vi blevet spurgt om vi kan overgå med én klasse, hvilket vi har 

imødekommet. 

Med faldende ansøgertal kan samarbejdet i fremtiden komme under yderlig pres, da vi da 

kan optage alle ansøgere og dermed ikke sender elever videre til naboerne. 

6. Campus Svendborg  

JV fortæller at kommunen har flyttet ungekontakten til SIMAC for at have det tæt på de 

uddannelsestilbud, der er byen. De store frafaldsproblemer er dog primært på EUD/Teknisk 

Skole, som ikke har deres tilbud her i området. 

JV nævner en række samarbejdsmuligheder, det har dog tidligere været svært at opnå reelt 

samarbejde. 

Skolen vil gerne indgå så længe det kan fremme læringen for skolens elever. 
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MK: Kommunen har store forventninger til at man med ungekontakten har samlet alle 

kommunens tilbud til de unge. Succesen er dog afhængig af velvilje fra 

uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv. 

7. Nyt fra elever 

Elevrådet har haft sit første møde, og der er valgt medlemmer til udvalg, som nu skal i gang. 

Der er også kommet 1g’er i udvalgene hvilket skal medvirke til at sikre en bedre kontinuitet. 

Eleverne har oprettet en radio: Radio Svend, på skolen. Ind til videre synes det at blive en 

succes. Det er blevet godt modtaget.  

Ambassadørudvalget er kommet godt i gang, og der er mange der har meldt sig – vigtigt at 

skolen bakker aktivt op. JV: der er grænser for hvor meget skolen kan bakke op, da skolen 

ikke direkte må ”reklamere” på grundskolerne. 

MK: Ungekontakten kunne måske indgå i arbejdet med ambassadørkorpset, dermed kunne 

det ”kontroversielle” gå af det. 

UR: Ambassadørkorpset kunne også anvendes ift kontakten med erhvervslivet 

NE: Væsentligt at initiativet hos dem der driver det bliver bibeholdt. 

8. Rektors resultatløn for 2014/15 

NE: Kontrakten (basisrammen) for det kommende år vil tage udgangspunkt i skolens 

visioner (ekstrarammen ligger fast). 

NE. Kontrakten skal også bruges til at udfordre skolens ledelse. NE vil gerne arbejde hen i 

mod at begrænse antallet af mål. Og fokusere på få centrale mål. Målene er meget handlings- 

og aktivitetsrettet. Bør være mere effekt-rettet. NE er opmærksom på at det er svært, og at 

det kræver tid. Det positive er at det efterlader handlingsrum for ledelse/personale 

NE gennemgår JVs papir om resultatkontrakten, som tager udgangspunkt i visionen.  

Der var efterfølgende en drøftelse det hensigtsmæssig i effektmåling kontra 

handlingsmåling. Ligeledes var der et ønske om mere materiale til dette punkt fremadrettet 

Formandskabet laver det endelige udkast i samarbejde med rektor, Frist: 15. november 

Herudover var der enighed om at vision/strategi skal med som punkt på et af de kommende 

møder. 

9. Revisorkontrakt 

Skolens kontrakt om revision med EY (tidligere KPMG) udløber ved årsskiftet. Skolen er i 

øjeblikket – i samarbejde med de øvrige fynske gymnasier – i gang med at afsøge markedet 

og punktet vil derfor blive taget op igen som et beslutningspunkt når der ligger en egentlig 

indstilling  

10. Benchmark-analyse for gymnasier 



   

SVENDBORG  
GYMNASIUM & HF 

 

 
 

 

PWC har lavet en benchmark-analyse på baggrund af gymnasiernes årsregnskaber for 2013. 

Analysen viser at SG stort set ligner gennemsnittet af de øvrige store danske almene 

gymnasier. 

11. Orientering om FFL 15 

Regeringens finanslovsforslag for 2015 blev kort gennemgået. Forslaget indeholder to 

markante ændringer på gymnasieområdet. Der indføres et socialt taxameter, som finansieres 

ved at skære 2 pct. i undervisningstaksterne, og taksterne til pædagogikumkandidater 

fordobles, dette finansieres ligeledes ved at skære i undervisningstaksterne. På baggrund af 

forslaget udarbejder skolen nu et budget for 2015 samt en prognose for de kommende 5 år, 

som bliver forelagt på det kommende bestyrelsesmøde. 

 

12. Evt.  

Bestyrelsens næste møde afholdes den 9. december kl. 16:00. 

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

 

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

 

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

 

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


