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Referat af bestyrelsesmøde 9. december 2014 
Til stede: Niels Ejersbo, Uffe Strandby, Mette Kristensen, Birgit Villebro, Jannie Wilsted, 

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

Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen (ref.). Afbud: Ulrich Ritsing 

 

 

Temapunkter 

 

Skolens talentarbejde og samarbejde med områdets grundskoler 

Uddannelseschef Tine Spanggaard fortæller om: 

 

Skolens talentarbejde, som sker gennem en række platforme, bl.a.: 

- Akademiet for Talentfulde Unge (ATU). Der er udvalgt 13 (heraf 3 drenge) blandt 

40 ansøgere til akademiet på baggrund af ansøgninger og optagelsessamtaler. Der 

er både en række aktiviteter og forpligtelser (fx: faglige tutorer for mindre 

ressourcestærke elever, rundviser ved Åbent Hus m.m.). Det kan være en 

udfordring at skabe opbakning/støtte hos såvel lærere som andre elever. Herudover 

er der Georg Mohr, forskerspirer m.m. Skolen vil forsøge at følge eleverne 

fremover for at se i hvilken retning de søger uddannelse/karriere. 

 

Samarbejde med områdets grundskoler: 

- Har været et indsatsområde siden 2012. Skolen har været på en besøgsrunde i 

området. Der er udarbejdet et aktivitetskatalog og vi vil gerne tilbyde 

efteruddannelse for folkeskolelærere. Har herudover en række aktiviteter, bl.a. 

science festival, gps-løb, sundhedsprojekt, matematikforløb m.m. I 13-14 har op 

mod 40 klasser været på besøg på SG (men kun fra 3 områdets skoler). 

- Nye aktiviteter i 14/15 er science valgfag for talentfulde 9. kl.-elever og science 

camp for 8. klasse-elever. 

 

Opbakning fra bestyrelsen, som støtter fokus på talenter og samarbejde med 

grundskolerne.  
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Skolens indsats i forhold til rusmidler og alkohol 

Jakob Hansen, 2y og studievejleder Eske Laden-Andersen fortæller om skolens deltagelse 

i RUSK, som er et satspuljestøttet projekt i Svendborg Kommune med fokus på 

rusmiddelforebyggelse. Projektet har bl.a. resulteret i en rusmiddelpolitik og fokus på at 

skabe en hensigtsmæssig alkoholkultur. Skolens fokus har desuden de sidste år været på 

rusmidler under studierejser og ekskursioner. Det har været en udfordring at få elever 

delagtig i arbejdet med RUSK. Pt. er der kun to elever der deltager aktivt, sidste år var der 

8-10. 

 

Stor ros og opbakning til tiltaget. 

 

Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra den 15. september 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Budget 2015 

Kort gennemgang af budgettet. Der budgetteres med en samlet omsætning 97 mio. kr. og 

med et overskud på 3,2 mio. kr. Budgettet er baseret på et forventet årselevtal på 1.160 og 

endvidere er de besparelser, der blev påbegyndt/varslet i forbindelse med vedtagelsen af 

budgettet for 2014 indarbejdet. 

Der var en drøftelse af budgettet herunder af, hvilket behov skolen har for overskud og 

egenkapital/likviditet. 

Budgettet blev vedtaget med to ændringer: Besparelsen på aktiviteter og 3. idrætslærer 

bliver udskudt til 2016. 

Endvidere var der enighed om, at der på et kommende bestyrelsesmøde skal være et tema 

omkring hensigtsmæssig overskud og likviditet. 

3. Optagelseskapacitet 2015-16 

Indstillingen på en optagelseskapacitet på 12 stx-klasser og 2 hf-klasser i 2015/16 blev 

vedtaget. 

4. Godkendelse af ny revisorkontrakt 

Skolens nuværende kontrakt på revisionsydelser udløber ved udgangen af 2014. Skolens 

nuværende revisor, EY har udarbejdet et tilbud på en ny kontrakt for perioden 2015-2018. 

Kontrakten indeholder alle de faste opgaver, som revisoren pt løser. Kontraktsummen er 

kr. 92.000 årligt, hvilket svarer til en pris på ca. 80 kr. per årselev. Det er sammenlignet 

med andre gymnasier en ret lav pris. 

Bestyrelsen godkendte den nye kontrakt.  
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Orienteringspunkter 

 

5. Nyt fra elever 

- Elevrådet har genvalgt den siddende formand, Jakob Hansen, 2y. 

- Eleverne har solgt julehjerter, der gives videre, en stor succes! 

- Eleverne har arbejdet videre med trafikzoner i kantinen 

- Og har på eget initiativ renset madrasserne i det boglige hus 

 

6. Nyt fra skolen v rektor 

- Kantinen er blevet bortforpagtet. Den nye forpagter Claus Glerup tager over per 1. 

januar 2015 

- Teknisk leder Thorstein Larsen har fået nyt job, og der er ansættelsessamtaler i 

denne uge. 

- Der blev afholdt pædagogisk dag i november, hvor der bl.a. var fokus på 

MUS/GRUS og Office 365. Der var samtidig rullende universitet for eleverne. 

- Der afholdes pt opf-samtaler (lærernes arbejdstidsregistrering) og 

faggruppesamtaler og også MUS 

- Elever har været i Mexico, USA, Ungarn, Tyskland (Munog) og Frankrig – der er 

genvist til foråret 

- Der blev afholdt en flot teaterkoncert i november samt Årsfest 

- SRP- og SSO skriveperiode afholdes op til jul. Der afholdes pt  ap-prøve og nv-

prøve. 

- Der blev i september afholdt benchmarkseminar på ledelsesplan sammen med 

Silkeborg, Næstved og Roskilde Katedralskole. 

- Skolen deltager i arbejdet med Campus Svendborg og fremtidens 10. klasse. 

Endvidere orienterede Laurids Hemmingsen om oprettelse af studieretninger efter jul. Det 

har været nødvendigt at oprette tre delte studieretninger for at imødekomme flest mulige 

af elevernes valg; der skal nu tales med de elever, som ikke kan få 1. valget opfyldt 

 

7. Rektors kontrakt 2014/15 

Kort orientering om kontrakten, der nu vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside. 

Kontraktens punkter vil endvidere løbende blive taget op på kommende bestyrelsesmøder. 

 

8. Evt.  

Bestyrelsens næste to møder doodles  
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