
Referat af bestyrelsesmøde, 8/10 2008 

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

Jannie Wilsted var fraværende pga. en langtids-sygemelding. På denne baggrund var Helle 
Munkholm til stede i stedet for Jannie Wilsted. Da der ikke kan vælges suppleanter til 
bestyrelsesmedlemmerne, konkluderede formanden, at såfremt Helle Munkholm skal have 
stemmeret i bestyrelsen, kræver det, at Jannie Wilsted trækker sig fra bestyrelsen, og 
personalet på SG vælger en ny repræsentant. Repræsentanten vil herefter overtage Jannie 
Wilsteds stemmeret. 

Beslutningspunkter: 
1. Lønpolitik 

JV præsenterede udkastet. Udkastet er udarbejdet på baggrund af en skabelon, som er brugt 
på de fleste fynske gymnasier.  
 
Der var enighed om én rettelse på s. 1, vedr. hvilke medarbejdergrupper, der var omfattede.  
 
Lønpolitikken blev herefter vedtaget.  
 

2. Studieretninger 09/10 
 
JV gennemgik forslaget, som også har været drøftet i SU og PR. Den eneste markante 
ændring i forhold til de studieretninger, der er tilbudt i 08/09, er en biotek-retning. Det er 
nyt, at faget biotek kan udbydes, og betingelserne for at udbyde studieretningen, og dermed 
faget biotek, kendes endnu ikke fuldstændigt.  
 
Udkast til udbud til studieretninger blev vedtaget (dog betinget af at betingelserne for 
biotek-retningen er til stede på SG) 
 

3. Skolens kapacitet 
 
JV gennemgik forslaget om at SG melder en kapacitet på 36 klasser, men med mulighed for 
en overbelægning på op til 40 klasser. Det vil sige et optag i 09/10 på op til 14 klasser med 
op til 30 elever per klasse. 
 



Der var enighed om, at målet med SGs kapacitets-udmelding er, at skolen i videst mulig 
omfang skal undgå at afvise elever. 
 
Udkastet blev herefter vedtaget. 
 

4. Rektors resultatlønskontrakt for 2008/09 
 
PEM orienterede om formandskabets oplæg. Det ligger tæt op af kontrakten for 07/08. Dog 
er vægtningen af ”Reduktion af overarbejde” formindsket. I stedet er der indført et nyt 
punkt om mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer og mere principiel tilstedeværelse. 
Dette punkt er et såkaldt ”supplerende obligatorisk” parameter. Der var enighed om at fokus 
her primært skulle være på fleksibel anvendelse af lærerressoucer, med fokus på 
forberedelsesfaktoren. 
 
Udkastet blev herefter vedtaget.   
 
Orienteringspunkter: 
 

5. Opfølgning på rektors resultatlønskontrakt for 07/08. 
 
PEM gennemgik målopfyldelsen for 2007/08. Der var ingen bemærkninger.  
 

6. Siden sidst v. JV og elevrådet 
 
Der var ingen repræsentant fra elevrådet tilstede. Punktet var således alene v. JV: 
- Der er i forbindelse med skolestart ansat mindst 32 nye lærere, der har derfor været stor 

fokus på netop skolestart og velkomst af nyt personale. Dette er forløbet godt.  
- Det er blevet stadigt sværere at besætte vikariater, og det er derfor også svært at holde 

overarbejdet nede  
- SGs ledelse har afholdt et seminar med ledelserne fra gymnasierne i Silkeborg og 

Næstved. De tre gymnasier er tre af landets største gymnasier. Og formålet med 
seminaret og det efterfølgende samarbejde er at skabe grundlaget for at kunne foretage 
benchmark på en række områder 
 
7. Halvårsregnskab  

 
SF gennemgik halvårsregnskabet. Der er et stort overskud i det første halvår, men der 
forventes et beskedent helårsresultat på godt 200.000 kr. i overskud.  
  



8. Orientering om FFL 09 og administrative fællesskaber 
 

Finanslovsforslaget for 2009 indeholder ingen store ændringer for gymnasierne på 
taxametersiden. Til gengæld er det udmeldt, at gymnasierne i 2009 får mulighed for at 
overtage bygningerne. De nærmere betingelser herfor kendes ikke, og det er derfor meget 
svært, at budgettere konsekvenserne af dette for det kommende budgetår. 
 
JV og SF deltager i en arbejdsgruppe om de administrative fællesskaber. Arbejdsgruppen er 
nedsat af de fynske rektorer, og har også drøftelser med SOSU og VUC-sektoren på Fyn. 
Der var enighed om, at SG også skulle være åbne over for et samarbejde med Svendborg 
Erhvervsskole. 
 

9. Evt. 
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