
 

 

 

Referat af bestyrelsesmødet onsdag d. 17. maj 2006-05-23  

Til stede: Poul Erik Mouritzen, Lise-Lotte Tilsted, Erik Meldgård Bendorf, Jannie Wilsted, Jesper 
Vildbrad, Peter Møller 

Afbud:  Cecilie Fenger Michaelsen 

 

1. Godkendelse af referat af 23.3.06 

Referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

JV: 

- Nye klasser: Der oprettes 11 grundforløbsklasser (1.g klasser), og det forventes, at de hver 
er med 28 elever. Det har kun været nødvendigt at flytte ganske få elever. Efter 
optagelsesprøverne – 14 elever – kan der foretages småjusteringer. Der oprettes to 1. HF 
klasser, i øjeblikket er der 49 tilmeldte – erfaringsvis kommer der flere hen over 
sommerferien. 

- Time-fagfordelingsprocessen er nu ved at være afsluttet. Fire lærere går på pension med 
udgangen af dette skoleår. Der nyansættes 6 i faste stillinger, 2-3 i årsvikariater samt 4 i en 
uddannelssesstilling. 

- Økonomien: Der blev orienteret om de manglende muligheder for overførsel af midler fra 
2006 til 2007 på timerammen og på kronerammen. Amtsforvaltningen forventer en afklaring 
i sept.-okt. For SG er disse overførselsmuligheder essentielle, idet der med Fyns Amt er 
aftalt en vis ’selvfinansiering’ i forbindelse med byggerierne (idrætshal, musiske og boglige 
hus). 

- Taxameter: Intet nyt – det forlyder, der er langt til en endelig model med virkning for 2008. 
- Elevråd: Afholdt Melodi Grand Prix med stor tilslutning samt deltaget i Sundhedsprojekt. 

 

3. IT-politikken på SG i de kommende år 

SG har inviteret til møde med de nye elever og forældre med opfordring til at de køber en bærbar 
computer ved skoleårets start. JV nævner ved mødet, at der ikke er noget krav om en sådan 
computer, men orienterer samtidig om, på hvilken måde eleverne kan have stort udbytte af at 
anvende en sådan i udannelsesforløbet. 

Bestyrelsen blev orienteret om den hidtidige leasingordning for lærer-PC’erne, IT-udstyr på SG mv. 

 

4. Et evt. samarbejde med privat firma om udstyr til motionsrum 



JV kommenterede et oplæg fra et privat firma om udstyr til et motionsrum. SG ville kunne benytte 
udstyret i skoletiden samt i en del af eftermiddagstimerne, mens firmaet mod elevbetaling efter 
skoletid ville drive et motionscenter. SIMAC og Sygeplejeskolen var interesseret i at købe et antal 
’abonnementer’. 

Inden en konkret beslutning drøftes tilbuddet i Pædagogisk Råd og i Elevrådet samt i skolens 
Fællesudvalg. En kopi af SG’s sponsorregler vedlægges referatet. 

 

Bestyrelsen tilkendegav, at den 

- principielt ikke ser nogen hindring for at gå ind i samarbejdsprojekter af den anførte type.  
- forventede at rektor aktivt undersøger muligheder af denne karakter, da bestyrelsen 

forventede, at institutionen i selvejesituationen måttet forventes at blive udsat for et 
økonomisk pres. 

 

 

 

5. Evaluering af grundforløbet og 1. sem. hos HF – en orientering. 

PM redegjorde for resultatet af forårets evalueringer og orienterede om de planlagte ændringer i 
tilrettelæggelsen. Ændringerne vedrørte især organisatoriske forhold samt en række 
indholdsmæssige præciseringer. Hovedprincippet er stadig: visse fælles rammer og aftaler med et 
relativt stort råderum for lærere og elever. 

 

6. Kvalitetssikring og evaluering – en SG strategi. 

PM kommenterede kort et omdelt bilag. Det aftaltes, at bestyrelsen orienteres om resultaterne af 
kvalitetsarbejdet én gang årligt på et forårsmøde. 

 

7. Plan for visionsdebatten efteråret 2006. 

Den af JV fremsendte tidsplan for efterårets visionsdebat blev godkendt. 

 

8. Udbud af revisionsopgaven 

Der var tilføjet et punkt til dagsordenen: Udbud af revisionsopgaven. 

Bestyrelsen tilsluttede sig, at revisionsopgaven sendes i udbud i et samarbejde med de øvrige fynske 
gymnasier. 

 

9. Evt. 



Bestyrelsesmøder i efteråret: 

 Torsdag d. 7. sept. Kl. 16-20 

 Mandag d. 13. nov. Kl. 16-20 

 Torsdag d. 7. dec. kl. 16-18 

 

Referent: PM / 23.5.2006 

 

 

Godkendt d. 7.9.06: 

 

 

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

Poul Erik Mouritzen   Erik Meldgaard Bendorf   Lise-Lotte 

Tilsted 

 

 

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

Jannie Wilsted    Cecilie Fenger Michaelsen 

 


