
   
 

 

Referat af bestyrelsesmøde, 25/3 2008 

Til stede: Poul Erik Mouritzen (fmd.), Lise-Lotte Tilsted, Jens Ole Rosenlund Petersen, 
Jannie Wilsted, Lasse Christiansen, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren 
Frandsen (ref.). Afbud fra Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Dorthe Gerster Poulsen, 
Frederik Stampe Frølich og Birthe Christensen. 

Beslutningspunkter: 
1. Regnskab 2007 

Revisor Brian Skovhus Jacobsen fra fra SGs Revisionsselskab, KPMG gennemgik 
årsregnskabet. Regnskabet viser at skolen i 2007 har haft et overskud på 5,6 mio. kr. 
Overskuddet indebærer at gymnasiets egenkapital er positiv, og ved årsskiftet udgjorde 0,6 
mio. kr. 
 
Regnskabet blev vedtaget.  
 

2. Ansættelse af vicerektor. 
Rektor indstillede konstitueret vicerektor Laurids Hemmingsen til vicerektorstillingen. 
Indstillingen skete på baggrund af et enigt ansættelsesudvalg. 
 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. Som konsekvens heraf bliver der efterfølgende opslået en 
stilling som inspektor i administrationen. 
 

3. Resultatlønskontrakt med rektor  
Formanden gennemgik forslaget til resultatlønskontrakt, herunder vægtningen af 
indsatspunkterne samt den samlede beløbsramme. Der er lagt vægt på skolens strategi- og 
visionsplan i forbindelse med udarbejdelsen af vægtningen. Herudover har formandskabet 
ikke udnyttet den maksimale beløbsramme i lyset af at skolens bevilling er faldende i de 
kommende år. 
 
Der var enighed om at vægtningen af visionen om, at SG skal være en spændende og 
attraktiv arbejdsplads skal forøges og vægtningen af studieparathed skal mindskes 
tilsvarende. 
 
Formandskabet arbejder videre med kontrakten og indgår denne med rektor. Efterfølgende 
offentliggøres hovedelementerne af kontrakten på gymnasiets hjemmeside. 
 
Orienteringspunkter: 



4. Siden sidst v. JV og elevrådet 
- Der har været afholdt en velbesøgt orienteringsaften for kommende elver/forældre 
- SU arbejder med en stress- og trivselspolitik som forventes færdig inden sommerferien. 
- SG deltager i en række aktiviteter på naturvidenskabsområdet, herunder et forsøg med 

styrkelse af naturvidenskab på HF 
- Der har været afholdt møde med Svendborg Kommune om trafiksituationen uden for 

skolen i forbindelse med skolestart omkr. kl. 8.00. Kommunen anerkender, at der er 
problemer, og der er en dialog om mulige løsninger heraf. 

- Elevrådet har ved et stormøde fået nedsat en række udvalg. 
- Eleverne havde drøftet en boykot af AT-eksamen i lighed med en række andre 

gymnasier, men var enig om ikke at boykotte eksamenen. 
 

5. Elevoptag 
Rektor orienterede om antallet af elevansøgninger til det kommende skoleår. Der er 
nogenlunde lige så mange der har søgt optag på SG i det kommende skoleår som i det 
seneste. Det forventes derfor at der bliver oprettet 12 stx-klasser og 2 hf-klasser. Da den 
nuværende 3g-årgang består af 9 stx-klasser og 2 hf-klasser er det tale om en betragtelig 
udvidelse af elevtallet på skolen. 
 

6. Personalesituationen 
JV orienterede om, at: 

• SG har opslået 6 uddannelsesstillinger for det kommende skoleår (mod 5 i det 
nuværende) 

• 2-3 lærere forventes at gå på pension 

• Der er ansat ny leder af teknisk afdeling 

• Der er konstitueret en ny leder af kantinen frem til sommerferien 

• Der er ansat en nye økonomimedarbejder i administrationen 
 

7. Finanslov 2008 
SF orienterede om konsekvensen af det nye finanslovsforslag, som indebærer af bevillingen 
for 2008 bliver ”skåret” med 0,5 pct., der tilbagebetales i 2009. Da skolen budgetterer med 
overskud i 2008 og da nedskæringen returneres i det kommende år medfører nedskæringen 
ikke ændringer i det nuværende budget. 
 

8. OK08 
Rektor orienterede om processen i forbindelse med de kommende forhandlinger af den 
lokale udmøntning af OK08 
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