
Referat af bestyrelsesmøde, 24/11 2008 

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

Beslutningspunkter: 
1. Ferieplan 09/10 

 
Ferieplanen blev vedtaget uden bemærkninger.  
 

2. Budget 2009 
 
SF gennemgik de væsentligste elementer i budgettet. Der budgetteres med et overskud for 
2009 på ca. 1,2 mio. kr. Budgettet er baseret på en forventning om 36 stx-klasser og 4 hf-
klasser a 29 elever i skoleåret 09/10. Der er ikke foretaget besparelser på nogen områder. 
 
Af større investeringer er der afsat midler til et nyt gulv i aulaen.  
 
Budget 2009 blev vedtaget 
 
Orienteringspunkter: 
 

3. Siden sidst v. elevrådet og JV 
 
Elevrådet: 
- Der er udpeget nye repræsentanter til skolens bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer 

er Frederik Madsen (stemmeret) og Stine Sofie Jensen. 
- Der er udpeget en ny formand for elevrådet, Jonathan Lassesen. 
- Frederik Madsen er blevet medlem af DGS’ bestyrelse, og vil herigennem forsøge at 

præge DGS til mere fokus på gymnasieindhold frem for aktioner. 
JV: 
- UBST har besøgt skolen og beset de naturvidenskabelige lokaler. SG håber at få støtte 

fra UBST til renovering af disse. 
- JV har deltaget i et ”Fyns-møde” med UVM om gymnasiets øjeblikkelige situation og 

status for gymnasiereformen. 
- Der har været en dialog med FynBus om forholdene, som ikke er særlige gode for 

elever, der er afhængig af bustransport. FynBus har lovet bedring. 



- Der har været afholdt Operation Dagsværk. Lærerne benyttede dagen til en 
”pædagogisk dag”, hvor fokus bl.a. var på nye elevtyper og ”opdragelse”. 

- Der har været en drøftelse mellem de fynske gymnasier omkring skolernes kapacitet og 
klassekoefficient. Der er opnået enighed om, at der ved fordelingstidspunktet (primo 
april) kan være op til 29-30 elever per klasse. 

 
4. Frafaldsindsats 

 
JV gennemgik skolens frafaldsindsats. I 08/09 er der således i stx fokus på studietræning af 
alle 1g’ere, lektiecafé med ”ansatte elever”, som hjælper deres medstuderende, introforløbet 
og læsehastighedskurser. I hf er der bl.a. fokus på lektieværksted, tutorrollen og et 4 ugers 
introforløb. 
 

5. Studieretningsprojekter  
 
LH orienterede om studieretningsprojekterne (SRP). SRP bliver skrevet af 3g’erne, og skal 
afleveres kort inden jul. Forud herfor har der været en periode med vejledning, som fører 
frem mod en problemformulering, som vejlederne udarbejder til den enkelte elev. Eleven 
skal herefter i en 2-ugers skriveperiode (hvor der ikke er undervisning) udarbejde projektet, 
som typisk er mellem 15 og 20 sider.  
 
De bliver herefter evaluerede af en intern eksaminator og en ekstern censor. Og karaktererne 
bliver offentliggjort omkring den 1. marts. 
 

6. Visions- og strategiforløb 2009-11 
 
De 5 visioner, som bestyrelsen vedtog i 2007 er grundlaget for skolens arbejde i skoleårene 
2007/08 og 2008/09. Der skal således udarbejdes nye eller justerede visioner for den 
kommende 2-årsperiode (skoleårene 2009/10 og 2010/11). Det blev aftalt at skolen kommer 
med en status på de arbejdet med de nuværende 5 visioner til bestyrelsens næste møde 
(primo februar 2009), og et oplæg om den kommende proces.  
 

7. Årsregnskab – en status 
 
SF gav en status baseret på de første 10 måneder. Der er et relativt stort overskud i de første 
10 måneder, og det forventes derfor at skolen kommer ud af 2008 med et overskud på 
mindst 2 mio. kr. 
 

8. Studietur til Kina 



 
Punktet blev udskudt til et kommende møde 
 

9. Evt. 
 
Næste møde afholdes den 5. februar kl. 16. Her er der fokus på SGs visioner. Der bliver 
endvidere afholdt et møde med fokus på årsregnskabet for 2008 den 25. eller 26. marts. 
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