
Referat af bestyrelsesmøde, 26/3 2009 

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

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

 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Godkendelse af regnskabet 2008 
Jacob Lycke-Petersen, KPMG gennemgik regnskabet for 2008. Regnskabet viser et 
overskud på 2,8 mio. kr. Overskuddet er noget lavere end det var på forrige års regnskab. 
Dette afspejler dels overgangsordningen, som indebærer at skolen får et mindre tilskud i takt 
med at taksametertilskuddet indfases, dels at 2007 var det første år med selveje og skolen 
derfor har vist meget tilbageholdenhed i 2007.  

Revisionen havde ingen forbehold for regnskabet. 

Jacob Lycke-Petersen, KPMG gennemgik efterfølgende protokollatet. Revisionen havde 
følgende bemærkninger: 
 

• Skolen bør være bedre til at følge udviklingen feriepengeforpligtigelsen og over-
/undertid i løbet af regnskabsåret 

• Skolen skal have større fokus på formålsbogføring 

• Skolen bør fokusere på placering af likviditet 

• Skolen skal udarbejde en handlingsplan vedr. social klausul 
 
Bestyrelsen godkendte regnskabet og udtrykte en stor ros til ledelsen for et fint regnskab, 
som også afspejlede, at der generelt var styr på tingene på Svendborg Gymnasium og HF. 
 

3. Ny ledelsesstruktur 
På baggrund af OK 08 er der skabt mulighed for at ændre de ansættelsesmæssige forhold for 
inspektorerne, således at skolen kan overgå til en ledelsesstruktur baseret på egentlige 
pædagogiske lederstillinger. 
 
Bestyrelsen godkendte at rektor kan arbejde videre med en ændring af de 
ansættelsesmæssige vilkår for den pædagogiske ledelse. 



 
Orienteringspunkter: 
 

4. Elevoptag 2009/10 
Skolen kender ikke de endelige elevtal, da processen med tilmelding er forsinket i år pga. et 
nyt elektronisk tilmeldingssystem. Men skolen har indtil videre fået 379 stx-tilmelding og 
64 hf-tilmeldinger. Stx-tilmeldingerne svarer til sidste år, mens hf-tallet er noget større end 
sidste år. Det betyder, at der bliver oprettet 12 stx-klasser og 2 hf-klasser næste år. Dermed 
bliver skolen én klasse større i næste skoleår. 

 
5. Personalesituationen 

Skolen har netop opslået ledige stillinger for næste år. Vi kender ikke det eksakte behov 
endnu, men forventer at oprette 6-10 nye stillinger. Det er primært inden for den 
naturvidenskabelige fagrække, at der er behov for nye lærere. 
 

6. Administrative fællesskaber 
Skolens ledelse er i fortsat dialog med de øvrige fynske gymnasier om oprettelse af 
administrative fællesskaber. På IT-området er der enighed om at videreføre det nuværende 
fællesskab. På bygnings- og indkøbsområdet er der enighed om at undersøge mulighederne 
for fællesskaber. Men på løn- og økonomiområdet ønsker skolerne ikke i første omgang at 
indgå i egentlige fællesskaber. 
 
Herudover har skolen en dialog med Svendborg Erhvervsskole om mulige samarbejdsflader. 
 

7. Nyt fra elevråd, skolen og bestyrelsesformanden 
Der var intet nyt fra elevrådet. JV nævnte bl.a.: 
 

• Skolen har afholdt en succesfuld og flot musical med mange gæster 

• Regionen har bevilget ca. 3 mio. kr til et brobygningsprojekt til de videregående 
uddannelser, som Svendborg Gymnasium & HF får en aktiv rolle i. 

• Der er netop igangsat en medarbejdertilfredshedsundersøgelse på skolen. 
 
PEM orienterede om at han havde deltaget i bestyrelsesforeningens møde med 
undervisningsministeren. Undervisningsministeren havde bl.a. fremhævet, at: 
 

• Gymnasierne vil få bygningerne den 1. januar 2010 (evt. med tilbagevirkende kraft) 

• Monsterudvalget og følgegruppens indstillinger vil stort set blive fulgt 

• Skolerne vil ikke blive straffet for at have (for) store overskud. 



 
8. Kinatur 

JV fortalte om sin Kinatur sammen med en række rektorkolleger i efteråret 2008.  
 

9. Evt. 
Næste møde afholdes den 10. juni kl. 16.  
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