
   
 
 

Referat af bestyrelsesmøde, 10/6 2009 

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

Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af referatet fra den 26. marts 
 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

2. Den internationale strategi 
 
JV fremlagde et 6. strategipunkt. Strategipunktet skal supplere de eksisterende 5 
strategipunkter. Hensigten med strategipunktet er:  
- At styrke elevernes viden om globale forhold, udfordringer og muligheder 
- At styrke elevernes erfaringer med at handle i en global verden 
- At styrke elevernes evne til at indgå i en anerkendende og kritisk dialog  
 
I forbindelse med strategipunktet vil skolen også gennemføre et kompetenceudviklings-
program for alle skolens lærere. Målet er at samtlige skolens lærere inden for en treårig 
periode skal gennemføre en studierejse til udlandet bl.a. med henblik på at tilføre skolen nye 
ideer og nye perspektiver på internationalisering og globalisering. 
 
Bestyrelsen godkendte det nye strategipunkt. 
 
Orienteringspunkter: 
 

3. Siden sidst v. JV og elevrådet 
 
JV nævnte bl.a.: 
- Dramaholdene havde afholdt afsluttende optræden med adgang for alle 
- En række af skolens lærere og elever har deltaget i række aktiviteter i f.m. Globale 

Gymnasier 
- Skolen deltager i en række projekter m.h.p. dels at skabe en bedre vejledning af 

eleverne dels at sikre fastholdelse af eleverne. 



- Skolens nye ledelse er faldet på plads. I forbindelse hermed er der ansat 4 pædagogiske 
ledere. 

Eleverne nævnte bl.a.: 
- Flere elever skal deltage i en summer camp ifm. Globale Gymnasier 
- Der var blevet afholdt et stort fynsk fællesmøde blandt elevrådene  

 
4. Det kommende skoleår 

Det regionale fordelingsudvalg har nu fordelt ansøgerne til hf og stx på de fynske 
gymnasier. Resultatet er at skolen opretter 12 nye 1g-klasser med 347 stx-elever og 2 nye 
hf-klasser med 60 hf-elever. Skolen måtte baggrund af fordelingen sende 27 stx-elever og 3 
hf-elever til andre fynske gymnasier. Senere er 6 STX-elever ført tilbage efter klager. 
 
Der er ansat en række nye lærere. En del heraf er kendte ansigter, fx årsvikarer og 
pædagogikumkandidater, der er blevet fastansatte. Men 11 lærere herudover er egentlig 
nyansættelser. 
 

5. Administrative fællesskaber og bygningsoverdragelse 
 
Der er stadig stor usikkerhed om tidspunktet for overdragelse af bygningerne fra staten til de 
selvejende uddannelsesinstitutioner, men det bliver tidligst fra årsskiftet 09/10. I forbindelse 
med at der fremover vil være en stor og uvant opgave med bygningsadministration, har de 
fynske gymnasier besluttet at anvende en del af de midler, der er stillet til rådighed til 
undersøgelse af mulighederne for etablering af administrative fællesskaber til at undersøge 
mulighederne for at professionalisere udførelsen af denne opgave, evt. gennem fællesskaber. 
 

6. Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 
JV gennemgik undersøgelsen, som var udsendt til bestyrelsen. Der var i bestyrelsen enighed 
om at resultatet var positivt, og at medarbejderne udtrykte tilfredshed med deres 
arbejdsplads. 

 
7. Kvartalsregnskab 

SF gennemgik kvartalsregnskabet som viser et pænt overskud (godt 4 mio. kr.), på baggrund 
heraf er det vurderingen at forventningerne til overskuddet for hele 09 kan opjusteres en 
smule. 
 

8. Benchmarkanalyse 
SF gennemgik en benchmarkanalyse af lærernes arbejdstid foretaget af gymnasierne i 
Næstved, Silkeborg og Svendborg. Analysen er udarbejdet på baggrund af en tilsvarende 
undersøgelse udført af Rambøll i 2007. Resultatet viste, at lærerne på de tre skoler 
underviser en forholdsvis større procentdel af deres arbejdstid end landsgennemsnittet. På 



Svendborg Gymnasium er procentdelen lavest, dette kan delvist skyldes hf (som ikke er på 
Silkeborg, hvor procentdelen er højst). 
 

9. Evt 
 
Følgende mødedatoer er foreslået i det nye år: 
 
8. september kl. 16.00 (alternativt 1. oktober og I bedes reservere begge datoer) og  
 
d. 9.december 2009 kl. 16.00 
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