
 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag d. 23.3.2006 kl. 16.00 
Tilstede: Poul Erik Mouritzen, Lise-Lotte Tilsted, Erik Meldgård Bendorf, Jannie Wilsted, Cecilie 
Fenger Michaelsen, Jesper Vildbrad 
 
1) Godkendelse af referat 9. 2. 06 
 
Referatet blev godkendt  
 
2) Offentliggørelse af dagsorden og referat  
 
Det blev besluttet, at dagsorden og referat fremover offentliggøres på skolens hjemmeside. 
 
3) Siden sidst, herunder elevoptag skoleåret 2006/07, evaluering af grundforløb, byggeriet, 
 

• Poul Erik Mouritzen orienterede om Bestyrelsesforeningen og at Svendborg Gymnasium er 
meldt ind i foreningen. Kontingentet (kr 3000) betales af de midler, ministeriet har tildelt 
overgangsbestyrelserne 

 
• Jesper Vildbrad orienterede om elevtilmeldingstallene for skoleåret 2006/07. 313 har søgt 

gymnasiet og 49 HF, og det betyder at Svendborg Gymnasium kan oprette 11 gymnasiespor 
og 2 hf klasser. Det er imidlertid fordelingsudvalget, der træffer den endelige afgørelse. Der 
var en tydelig tendens mod at visse studieretninger ikke mere udbydes, og skolen 
efterfølgende komme med nye forslag til studieretninger. 

 
• Byggeriet kører efter tidsplanen. De forsinkelser, der skyldes frosten, vil blive indhentet. 

 
• AØkonomi: Der er store behov hos fagene for nyindkøb i forbindelse med reformerne, men 

alle ønsker kan ikke opfyldes. Der er fundet en fornuftig løsning. 
 

• Grundforløbet: hele forløbet er blevet grundigt evalueret af elever og lærere. Eleverne godt 
tilfredse men savner en overordnet struktur og finder det problematisk med mange 
lærerskift. Lærerne er mere kritiske bl.a. på grund af meget administrativt merarbejde. Det 
kommende grundforløb struktureres mere. 

 
Nyt fra elevrådet  
 

• Planlægger Melodi Grand Prix, som afholdes på skolen for første gang med 14 bands. 
• Har deltaget aktivt i sundhedsprojektet og i debatten om sundhedspolitikken på Svendborg 

Gymnasium.  
• Møde med ”Narko ud af byen”, armbånd der reklamerer for en ren krop. 
• Elevrådet deltager i DGS landsmøde. 

 
4) Godkendelse af forretningsorden (bilag 1)  
 
Forretningsorden blev godkendt og underskrevet 
 
5) Organisationsplan - samarbejdsmodel (bilag 2)  



Den fynske samarbejdsmodel (som stadig mangler enkelte punkter beskrevet) blev grundigt 
debatteret. Der var en positiv holdning til ideen i samarbejdet, og Svendborg Gymnasiums 
tilslutning blev godkendt under den forudsætning, at det blev præciseret, at samarbejdsaftalen er 
opsigelig med en varsel på mindst 6 mdr. 
 
6) Interessentanalyse v. Poul Erik Mouritzen og Jesper Vildbrad (mundtligt oplæg) 
 
Poul Erik Mouritzen fremlagde en skitse til, hvordan en strategiproces kunne gribes an. Der var i 
bestyrelsen en fælles forståelse for, at hovedparten af arbejdet skal ske i et samspil mellem ledelse, 
lærere og elever, idet bestyrelsen primært primært skal sikre, at strategien får en fornuftig form både 
i bredden og i dybden. Dog fandt bestyrelsen det vigtigt, at den blev inddraget i en tidlig fase for så 
vidt angår visionerne for Svendborg Gymnasium. Det blev derfor besluttet at tage en visionsdebat 
på det kommende udvidede bestyrelsesmøde i maj. 
 
7) Eventuelt  
 
Jesper Vildbrad meddelte, at vicerektor Peter Møller fra det kommende møde deltager i 
bestyrelsesmøderne som sekretær. 
 
 
Jesper Vildbrad, 
Rektor 
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