
   

SVENDBORG  
GYMNASIUM & HF 

 

 
 

 

 
 

  A.P. Møllersvej 35 

DK-5700 Svendborg 

Tel. +45 6321 3141 

post@svendborg-gym.dk 

svendborg-gym.dk 

Jesper Vildbrad, rektor 

 

Dato: 15.december 2014 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2015 
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Giversen, Anders Svane, Jan D. Mortensen samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids 

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

Kristensen. 

 

På grund af mange afbud blev det planlagte møde i marts 2015 aflyst. På mødet skulle 

bestyrelsen bl.a. have godkendt skolens årsrapport for 2014. Årsrapporten og 

bemærkningerne hertil blev i stedet for godkendt af bestyrelsens medlemmer enkeltvis ved 

fremmøde på skolen inden fristen for indrapportering til UVM (15. april 2015). 

 

Temapunkter 

 

Skriftlighed 

Uddannelseschef Lene Buch gennemgik skolens arbejde med skriftlighed. Skolen har haft 

et udviklingsarbejde i gang siden 2010, hvor fokus har været på: 

 

- Omlagt skriftlighed 

- Rettestrategier 

- Procesvejledning 

- Skriftlighed i fag uden elevtid 

- Anvendt pædagogisk it 

 

Arbejdet har resulteret i en række ændringer af, hvorledes lærerne og eleverne 

fremadrettet skal arbejde med skriftlighed. Således vil 50 pct. af al elevtid i 1g og 1hf i 

2015/16 foregå på skolen. Dermed skal eleverne vænnes til at arbejde anderledes med det 

skriftlige arbejde, og lærerne skal have større fokus på procesvejledning og mindre fokus 

på at ”rette i bund”. Det er en stor omvæltning for såvel elever som lærere. Med henblik 

på at klæde lærerne bedst mulig på hertil har der været afholdt 2 pædagogiske 

eftermiddage i 14/15, og der er afsat yderligere tid i 15/16 til 2 pædagogiske eftermiddage 

med fokus på dette.  

 

Såvel erfaringer som forskning har vist, at karakterer for skriftligt arbejde ikke fremmer 

elevernes læring. Det gør derimod mere formativ evaluering og vejledning samt peer-

feedback (feedback eleverne i mellem). Som følge heraf vil der ikke blive givet 

standpunktskarakterer i 1g for det skriftlige arbejde i dansk i efteråret. 
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Endelig vil skolen i 15/16 søge at udnytte de mange erfaringer, der allerede er i huset med 

nye måder at arbejde med skriftlighed på, og har derfor også afsat tid i det kommende 

skoleår til kollegial supervision.  

 

Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra den 2. december 20141 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Økonomi/finansiering 

Ledelsen forelagde et beslutningsnotat om rammerne for skolens fremtidige: 

- Overskudsgrad 

- Håndtering af likviditet 

- Finansieringsstrategi 

Overskudsgrad: Skolen har siden overgangen til selveje i 2007 haft overskud i alle regnskabsår. 

Skolen er derfor nu i en position hvor såvel likviditet som egenkapital giver et vist råderum, og 

dermed ikke har behov for fortsat store overskud. Skolen indstiller derfor at skolen 

fremadrettet arbejder med en budgetforudsætning om, at der i budgetåret skal være et resultat 

på mellem 0 og 1 mio. kr. og at der i budgetoverslagsårene sigtes efter en ligevægt. 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

Håndtering af likviditet: Som følge af de seneste års overskud har skolen oparbejdet en 

solid likviditet på ca. 20 mio. kr. Likviditeten står pt. til en forrentning på 0 pct. Derfor har 

ledelsen bedt Danske Bank om at investere ca. 1/3 af likviditeten i obligationer. 

Investeringerne foretages i henhold til rammerne herfor angivet i institutionsloven. Skolen 

indstiller, at det nuværende likviditetsniveau søges fastholdt i de kommende år, og at 

skolens daglige ledelse bemyndiges til at placere overskudslikviditeten i henhold til 

regelsættet herfor. 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

Finansieringsstrategi: Med henblik på at sikre ledelsen et beslutningsgrundlag for evt. 

fremtidig optagelse af lån eller omlægning heraf, forelagde skolen en strategi for 

finansiering. 

Bestyrelsen godkendte strategien. 

I tilknytning til punktet gennemgik ledelsen den aktuelle resultatopgørelse per ultimo april. 

Skolens resultat er knap 0,7 mio. kr. bedre end forventet. Det positive resultat skyldes 

primært lavere frafald end forventet. Vurderingen er at den positive udvikling holder året 

ud. 

3. Studieretningsudbud 2016-17 

                                                        
1 Det planlagte møde i marts 2015 blev som nævnt aflyst pga. mange afbud. December-referatet blev derfor først 
godkendt på dette møde. 
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Ledelsen forelagde en indstilling til udbuddet af studieretninger i skoleåret 2016-17. 

Studieretningsudbuddet er kun et-årigt da det forventes, at der kommer politiske ændringer 

i skolernes muligheder for udbud af retninger. 

Udbuddet i 16/17 ligger meget tæt op af det eksisterende udbud. Forud for forelæggelsen i 

bestyrelsen har der været en intern proces på skolen med høring hos såvel elever som 

lærere.  

I den efterfølgende debat gav eleverne udtryk for at de var glade for udspillet. JW sagde at 

hun havde været glad for processen og for at lærerne var blevet hørt. Men at lærerne i en 

af de retninger, der er blevet valgt fra i 16/17 (design-retningen), synes det er uheldigt af 

en retning, der bl.a. kobler det naturvidenskabelig med det kunstnerisk/kreative, er valgt 

fra.  

NE gav udtryk for, at det er et godt udspil, der afspejler mange hensyn. Det er gode 

principper, der ligger til grund for valget af udbudte studieretninger, herunder at skolen 

ikke længere udbyder retninger med fag på c-niveau.  

 

Orienteringspunkter 

 

4. Campus og 10-klasse-placering 

Kommunen har nedsat et udvalg, som bl.a. skal kigge på den fremtidige placering af 10. 

klasse. I udvalget deltager foruden kommunen også repræsentanter for kommunens 

ungdomsuddannelsesinstitutioner, herunder SG samt folkeskolerne. 

Erhvervsskolen har tilbudt kommunen, at 10. klasse kunne placeres i deres bygninger i det 

kommende år. Dette er dog ikke imødekommet. I stedet for har kommunen vedtaget at 

tiden foreløbig skal ses an, og de forskellige muligheder for placering skal undersøges 

nærmere. 

I den efterfølgende debat var der enighed om, at det var væsentligt, at SG deltog 

konstruktivt i udvalgsarbejdet, og at det var de unge og ikke institutionsinteresser, der blev 

grundlaget for en fremtidig model. 

5. Elevoptag, elevfordeling og personalesituation 

Elevsøgningen har været lidt mindre til stx end sidste år og lidt højere til hf. 

Elevsøgningen er dog høj nok til at skolen i 15/16 også kan oprette 13 stx-klasser og 2 hf-

klasser. Til gengæld skal der ”kun” sendes 8-10 elever til andre institutioner (primært 

Midtfyn og Nyborg). 

På Fyn under ét har søgningen været som forventet, men det dækker dog over store 

forskelle de enkelte institutioner i mellem. Det er Odense Katedralskole og til dels 

Svendborg Gymnasium & HF, der afgiver elever, mens det er de resterende skoler, der 

modtager elever i forbindelse med fordelingen. 

Da skolen ved dimissionen tager afsked med i alt 16 klasser og ”kun” opretter 15 klasser 

efter sommer, er der således 1 klasse mindre i det kommende skoleår. Der er derfor en 

række vikarer på skolen, som ikke har fået deres ansættelse forlænget.  



   

SVENDBORG  
GYMNASIUM & HF 

 

 
 

 

I fysik og kemi bliver der til gengæld mangel på lærere i 15-16, bl.a. som følge af 

elevernes valg af studieretninger. Derfor har skolen fastansat en fy-ke lærer i fuld tid, og 

ansat en fy-ke lærer i et deltidsvikariat. 

6. Bestyrelsens arbejde 

På grund af tidspres valgte bestyrelsen at udsætte dette punkt til det første møde efter 

sommerferien. 

7. Nyt fra elever 

På grund af eksamen ligger arbejdet i elevrådet stille, men inden eksamen nåede rådet at få 

vedtaget nye vedtægter. 

8. Nyt fra skolen v rektor 

 

- Der har været afholdt terminsprøver og studierejser 

- Der har været (gen-)besøg fra bl.a. USA, Frankrig og Mexico. Besøgene var 

samtidig til stor glæde for både gæster og skolen. 

- Skolen har forlænget en eksisterende aftale med Svendborg Bibliotek om assistance 

- Skolen har afholdt gallafest for den største studenterårgang nogensinde 

- Der har været afholdt et meget velbesøgt forældremøde for de kommende elever. 

- De kommende elever får optagelsesbreve i den nærmeste fremtid. 

 

9. Evt.  

Der har været opslået en ny stilling som kommunikationschef på skolen. Der har været 91 

ansøgere, hvoraf mange har været meget kvalificeret. Skolen er netop nu i gang med 

ansættelsessamtalerne. 

US gjorde opmærksom på de anmærkninger revisionen havde haft i forbindelse 

årsrapporten for 2014, herunder den fejl der blev begået ved ansøgninger om refusion for 

fleksansættelser. Ledelsen oplyste, at man har ændret procedure i forbindelse hermed og at 

denne type fejl dermed forhåbentlig undgås i fremtiden.  

Bestyrelsens møder i efteråret afholdes: 

29. september 2015 kl. 16 og 7. december 2015 kl. 16  

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