
Referat af bestyrelsesmøde, 5/2 2009 

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

Beslutningspunkter: 
1. Godkendelse af referatet fra den 24. november 

 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Evaluering af visioner 
 

JV gennemgik status på gymnasiets 5 visioner. Det blev konkluderet, at strategien har været 
for ambitiøs, og at det skulle have været i et 3-årigt perspektiv. 

Der er således stadig meget at arbejde med; det har vist sig ikke at være realistisk med den 
relative korte tidshorisont at leve op til foreslåede mål. 

JV anbefalede, at visionspunkterne er de samme for en kommende 2-årig periode. Men at 
der arbejdes videre med et supplerende fokuspunkt om ”globalisering/internationalisering af 
SG & HF” som den eneste nye vision. 

Formanden konkluderede, at de eksisterende visionspunkter fastholdes frem til 2010, hvor 
en ny bestyrelse kan tage stilling til evt. nye visioner, og der arbejdes videre med et 
supplerende visionspunkt om internationalisering mhp. endelig vedtagelse i foråret 2009.  
 
Orienteringspunkter: 
 

3. Siden sidst v. elevrådet og JV 
 
JV: 
- Gymnasiet har afholdt den årlige julecabaret.   
- I øjeblikket arbejdes der med musicalen ”www.RockYou”, som bliver præsenteret for 

publikum i uge 7.  
- 3g eleverne har afleveret studieretningsprojekter umiddelbart inden jul og arbejder nu 

med AT-synopsis, som skal afleveres sidst i februar. Emnet er ”Rejser”. 
- Der har været afholdt - og bliver fortsat afholdt - en række brobygningsforløb for 

grundskoleelever på skolen. 



- Skolen arbejder på regionalt plan med at få støtte til et projekt, der skal støtte 
brobygning for skolens elever til de videregående uddannelsesinstitutioner i regionen. 

Elevrådet: 
- Rådet har drøftet lektiecafeen, som endnu ikke fungerer optimalt. Der er ikke nok 

elever, som benytter caféen. Man drøfter om der kan gøres mere ud af de sociale 
aktiviteter i forbindelse med lektiecaféen, så det bliver mere attraktivt at deltage. 

- Rådet har drøftet oprydning – eleverne er opmærksomme på at der er for meget rod på 
skolen, og vil forsøge at få gjort eleverne opmærksomme på at de har et medansvar for 
at holde skolen ren. 

 
4. Studietur til Kina 

 
Punktet blev udskudt til et kommende møde 
 

5. Administrative fællesskaber 
 
Ledelsen har afholdt møde med Svendborg Erhvervsskole og Kold College om deres 
erfaringer med bygningsdrift og om deres holdning til administrative fællesskaber. Det har 
været konstruktive møder. Og det er aftalt med Svendborg Erhvervsskole, at der arbejdes 
videre med mulighederne for et evt. samarbejde om bl.a. indkøb, grønne arealer og 
bygninger. 
 
UVM har afholdt en række seminarer om de administrative fællesskaber. Og ministeriet har 
her understreget, at der er tale om en frivillig ordning. Skolerne bliver således ikke straffet, 
hvis de vælger at stå uden for et fællesskab (alle skoler bliver dog ramt af besparelsen 
uanset om de vælger at deltage i et fællesskab eller ej). 
 
Endelig deltager JV og SF i en arbejdsgruppe nedsat af de fynske gymnasier, der jævnligt 
mødes for at drøfte mulighederne for at deltage i administrative fællesskaber med de øvrige 
fynske gymnasier. 
 

6. Evt. 
 
Næste møde afholdes den 25. marts kl. 16.  
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