
 

 

 

 

 

 
Referat af bestyrelsesmødet torsdag d. 7. sept. 2006 
Tilstede: Poul Erik Mouritzen, Lise-Lotte Tilsted, Erik Meldgård Bendorf, Jannie Wilsted, Cecilie 
Fenger Michelsen, Jesper Vildbrad, Peter Møller 
 

1. Godkendelse af referat 
Referat af bestyrelsesmødet d. 17.5.06 blev godkendt 
 

2. Meddelelser 
JV:  
- SG har ved skolestart ca. 940 elever, med eleverne fordelt som tidligere meddelt 
bestyrelsen, dog er der også i samarbejde med SIMAC oprettet et ½-årshold – Maritimt 
Adgangskursus – målrettet til studerende, der efterfølgende starter på SIMAC. 
Der er nyansat 18 lærere, heraf 7 i faste stillinger og 4 i uddannelsesstilling. I alt er der nu 
ansat 95 lærere på SG. 
Skoleåret er startet med 2 mødedage for lærerne til fælles planlægning. De nye elever er 
mødt 1 dag før de ’gamle’, og efterfølgende har de nye elever gennemført en introduktion, 
bl.a. med hyttetur, så de er kommet godt i gang med det faglige og i fællesskabet. 
I gymnasiet er alle eleverne optaget i en grundforløbsklasse, der er sammensat med 
udgangspunkt i elevernes forhåndsønske om studieretning. Da alle grundforløbsklasser er 
ens har det sammen med de øvrige erfaringer, der er opnået sidste år, betydet, at skolestarten 
i år har været noget ’roligere’. 
Der er forældremøder for 1. klassernes d. 19. og 20. sept. 
- Der gennemføres en række lokale reformrettede kurser for lærerne tilrettelagt af SG’ 
pædagogiske udvalg. 
- Byggeriet går som planlagt, Musikhuset er taget i brug, og det boglige hus forventes klar 
lige i starten af det nye år. Ombygningerne i de eksisterende bygninger kører også efter 
tidsplanen. 
- der har før sommerferien været afholdt orienteringsmøder med forældrene til de nye 1. 
klasser, hvor SG’s forslag om at eleverne kunne anskaffe sig en bærbar computer blev 
præsenteret. Det har betydet, at ca. 70% af eleverne har medbragt en bærbar computer her 
ved skolestart. 
- Mandag d. 18. sept. får SG besøg af Forberedelsesudvalget for Regionen på besøg. 
- JV har som ny rektor startet MUS-samtaler med alle lærere  
 

3. Nyt fra Elevrådet 
CFM: 
- Elevrådet er kommet godt i gang med mange nye aktive elever fra 1. klasserne. Der har 
været afholdt orientering i klasserne også med repræsentanter fra DGS.  
- Cecilie deltager sammen med yderligere en elev i et projekt tilrettelagt af Det 
Almenpædagogiske samarbejde på Fyn om en ny tilrettelæggelse af 3g med henblik 
styrkelse af elevernes tilegnelse af studiekompetence 



4. Godkendelse af studieretninger for skoleåret 2007/08 
Bestyrelsen vedtog forslaget til udbud af studieretninger. Da forslaget opfylder de regler, 
som er fastsat af Fyns Amt, er udbuddet for 2007/08 hermed endeligt fastlagt. 

 
5. Orientering om overgangsprocessen til selvejet 

JV gennemgik et arbejdspapir, som blev taget til efterretning. JV anførte, at økonomichef 
Edel Nielsen vil være til stede på de kommende bestyrelsesmøder for nærmere at redegøre 
for økonomiske aspekter af overgangsprocessen, ligesom også andre forhold vedr. 
økonomisystem og personaleadminstrativt system vil blive drøftet. 
Bestyrelsen bemyndigede PEM og JV til at indgå aftale vedr. revision, idet denne aftale skal 
endeligt godkendes i den (blivende) bestyrelse. 
 

6. Vedtægter for SG 
Det fremlagte udkast blev kommenteret af JV og PEM, idet det blev bemærket, at 
vedtægtsforslaget er baseret på en endnu ikke vedtaget bekendtgørelse. Ud fra det 
foreliggende mente bestyrelsen, at forslaget skulle tilrettes i §4 stk 2 afsnit 1: det foreslås, at 
der er 5 udefra kommende i bestyrelsen (og ikke 6 som angivet i forslaget), idet "de 2 
medlemmer der repræsenterer organisationer , …”  ændres til "1 medlem, der udpeges pga. 
af sine personlige kvalifikationer".   
Et (revideret) forslag til Vedtægter for SG forventes behandlet på næstkommende 
bestyrelsesmøde 

  
7. Visionsdebat/strategidebat 

JV fremlagde en opdateret SWOT-analyse samt en af ledelsen revideret version af SG's 
målpapir, der oprindeligt er formuleret i 2002. Efterfølgende fremlagde EMB overvejelser 
om både proces og form, idet han fandt at det reviderede målpapir var for indadskuende 
samt utilstrækkeligt fokuseret i værdibeskrivelsen og i visionsdelen.  
Efter en drøftelse konkluderede PEM, at Svendborg Gymnasiums fremtidige strateg burde 
indeholde de fleste af de komponenter, som var omfattet af det oplæg som han holdt 
tidligere på året, dvs.   

- værdigrundlaget  
- visionen - hvor er vi om 5 til 10 år? 
- strategien - hvilke veje skal der gås? 
- handlingsplan – hvem gør hvad og hvornår 

og at det var vigtigt, at ansatte og elever var med i hele processen 
 

Bestyrelsens intention er at sætte processen i gang, så den nye bestyrelse kan tage over mhp. 
at en strategi er udformet i indeværende skoleår.  
JV og PEM udarbejder et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 

8. Evt. 
CFM spurgte om midler til lærernes efteruddannelse vedr. den ny karakterskala. JV svarede, 
at de skulle findes inden for den eksisterende ramme, og at vi allerede har planlagt kurser for 
lærerne samt planlagt information til 1. og 2. klasserne. 

 
Næste møde blev aftalt til: tirsdag d. 31.10 kl. 16.00 
 
ref. PM / 12.9.200 
 

 



 

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

Poul Erik Mouritzen   Erik Meldgaard Bendorf   Lise-Lotte 

Tilsted 
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Jannie Wilsted    Cecilie Fenger Michaelsen 

 
 

 


