
 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag d. 31. okt. 2006 
Tilstede: Poul Erik Mouritzen (PEM), Lise-Lotte Tilsted (LT), Jannie Wilsted (JW), Cecilie Fenger Michelsen (CFM), 
Jesper Vildbrad (JV), Peter Møller (PM) 
Afbud:  Erik Meldgård Bendorf 
 

1. Godkendelse af referat 
Referat af bestyrelsesmødet d. 7.9.06 blev godkendt 

 

2. Strategioplæg 
PEM kommenterede det udsendte forslag til strategi, som er udformet på baggrund af de 
drøftelser og oplæg, der tidligere har været behandlet i bestyrelsen.  
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget efter enkelte ændringer i tidsplanen.  
PEM understregede, at der sigtes mod en håndfuld satsninger, hvilket bestyrelsen tilsluttede 
sig. Strategipapiret suppleres med en oversigt en tidsplan. 
Bestyrelsen vil præsentere forslaget for Pædagogisk Råd torsdag d. 7. dec. 2006.  
 

3. Vedtægter 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til "Vedtægt for Svendborg Gymnasium & HF".  
JV indsender vedtægten til godkendelse i Undervisningsministeriet.  
Senere udarbejdes en forretningsorden for bestyrelsen. 

 

4. Økonomi 
Punktet blev udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

5. Siden sidst v. JV: 
- der er modtaget 63 ansøgninger til stillingen som teknisk leder. Et ansættelsesudvalg 

er udpeget, så stillingen forventes besat indenfor et par uger. 
- orientering om valg af studieretning for 1.g'erne samt valgfag for 2.g og 1.HF er 

indledt med frist d. 1. dec.  
- i den kommende tid afholdes der møder med deltagelse af (årgangs)teamlederne og 

ledelsen. Desuden også samtaler mellem det enkelte lærerteam og en 
ledelsesrepræsentant. Disse møder forventes afholdt én gang i hvert semester. 

- JV afholder et semestermøde med elevrådet om selvejet, økonomi, strategiplanen 
- det boglige hus indvies torsdag d. 14. dec. kl 13 
- MED-udvalget er påbegyndt overgangen til et SU efter de statslige regler for 

samarbejdsudvalg 
- der opføres musical - KLON - d. 13. og 14. nov 
- årets julecabaret finder sted medio dec (endnu ikke fastlagt) 
- årsfest fredag d. 3. november 
 

6. Siden sidst v. CFM: 
Elevrådet har arbejdet med en række spørgsmål på elevrådsmøderne: 
oprydningsproblemerne, et bordfodboldbord, melodi-grand-prix, fraværsregistreringer, 
alkoholpolitik på studierejser, nyvalg til formandskabet i elevrådet - herunder valg af 2 
bestyrelsesrepræsentanter, Operation Dagsværk, elevrådsfest kombineret med kursus med 
repræsentanter for DGS om elevrådsarbejde. 
 

 

7. Evt. 
Intet 

 



 

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

Poul Erik Mouritzen   Erik Meldgaard Bendorf   Lise-Lotte 

Tilsted 

 

 

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

Jannie Wilsted    Cecilie Fenger Michaelsen 

 


