
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde, 3/5 2010 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Birthe 
Christensen, Stine Sofie Jensen, Preben Clausen, Bjarke Tarp Barkholt, Hanne Klit, Ulrich 
Ritsing, Jannie Wilsted, Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen og Søren Frandsen 
(ref.). Fraværende: Ingen.  
 

1. Velkomst ved JV samt generel orientering om skolen 

JV bød den nye bestyrelse velkommen samt gav en generel orientering om skolen. Herunder 
blev der orienteret om de aktuelle udfordringer skolen har i forbindelse med planlægningen 
af det kommende skoleår, herunder det markante fald i ansøgere, som skolen har oplevet for 
skoleåret 2010/11 samt de opsigelser fra lærere i primært den naturvidenskabelige 
faggruppe, som giver store problemer med at få dækket undervisningen i især fysik. 

Der var enighed om at man skulle kigge nærmere på udviklingen i gymnasiefrekvensen i det 
sydfynske område på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Beslutningspunkter: 

 
2. Godkendelse af referatet fra den 10. marts. 

 
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  
 

3. Konstituering. 
 
Bestyrelsen består af 5 udefra kommende medlemmer, heraf et medlem der udpeges af 
bestyrelsen ved selvsupplering.  
 
Der var enighed om at genudpege Erik Meldgaard Bendorf som dette medlem af 
bestyrelsen.  
 
Herefter var der valg af formand og næstformand for bestyrelsen.  
 
Der var enighed om at udpege Per Michael Johansen som formand og Erik Meldgaard 
Bendorf som næstformand. 
 

4. Køb af bygninger 



 
Den 28. januar 2010 vedtog bestyrelsen at acceptere Undervisningsministeriets købstilbud. 

Efterfølgende (den 21. april 2010) har UVM genfremsendt et købstilbud med en mindre 
nedjustering af vedligeholdelsesefterslæbet på kr. 42.500. Købsprisen er således uændret, 
men den betaling, der skal foretages til UVM, er forhøjet med kr. 42.500 kr. svarende til 
justeringen af vedligeholdelsesefterslæbet. Det betyder, at der skal betales kr. 47.906.513 
for bygningerne. 

Bestyrelsen accepterede det reviderede købstilbud af 21. april 2010. 

 
Orienteringspunkter: 
 

5. Siden sidst v. elevrådet og JV 
 
Elevrådet: 
- Der er ikke meget nyt. Det er sidst på skoleåret, og her har elevrådet traditionelt svært 

ved at få medlemmerne til at møde op og engagere sig i arbejdet i elevrådet. 
- Der arbejdes pt. med elevrådets vedtægter, for at få disse ajourført. 
- Der arbejdes med det internationale område, herunder ikke mindst skolens engagement i 

Globale Gymnasier. 
  

JV: 
- Der har været afhold terminsprøver i 3g og 2hf. 
- I ugen op til Påske var skolens 2g-klasser og 1hf-klasser på studieture. Rejserne gik dels 

til de traditionelle europæiske destinationer, men også til Kina og New York, hvor der 
begge steder er skabt kontakter, som skolen kan have gavn af fremadrettet. 

- Skolen har fået kontakt med en skole i North Carolina, og der vil blive arrangeret et 
besøg i DK i okt. Og et genvisit i USA i marts 2011. 

- Koret har haft en vellykket tur til Krakow. 
- Der har været afholdt et meget vellykket fællesarrangement med Niels Malmros 
- Skolens administration arbejder pt. med planlægningen af eksamenen til sommer. Der er 

en del nye udfordringer i planlægningen heraf, da terminen er forkortet, men antallet af 
eksaminer for eleverne er uændret (antallet nedsættes først fra 11 til 9 fra og med den 
kommende 1g-årgang). Det betyder, at der i år skal afholdes relativt mange eksaminer 
på relativt kort tid. 

 
6. Administrative fællesskaber 

De 11 fynske gymnasier har arbejdet med at afdække mulighederne for administrative 
fællesskaber. Der har været tale om en ”bunden” opgave, da gymnasiernes taxametre bliver 



skåret som følge af mulige ”gevinster” ved at indgå i administrative fællesskaber. Der har 
været fokus på 4 områder: 

a. IT: Alle 11 fynske gymnasier har fra overgangen til statsligt selveje været en del af 
IT-center Fyn, som i realiteten er et administrativt fællesskab med udgangspunkt på 
Skt. Knuds Gymnasium. Der er enighed blandt de 11 gymnasier om at fortsætte 
samarbejdet i IT-centeret, som har udvidet sine aktiviteter ganske betragteligt, dels 
med VUC’ere og SoSu-skoler, dels med skoler i andre landsdele end Fyn. 

b. Løn og Økonomi: Gymnasiernes revisionsselskab (KPMG) har udarbejdet en analyse 
af mulighederne for at oprette administrative fællesskaber på løn og økonomi-
området. Analysen viser et mindre besparelsespotentiale, men gevinsterne modsvares 
af manglende fleksibilitet på den enkelte skole såfremt funktionerne flyttes til et 
fællesskab. De 11 skoler overvejer i stedet for, hvorledes man kan styrke netværks-
samarbejdet for derigennem at mindske den sårbarhed, som området har pga. den 
relative lave bemanding, der er på de enkelte skoler. 

c. Bygninger: I forbindelse med overgangen til selveje på bygningsområdet fra 1. 
januar 2010, er der blandt de 11 skoler enighed om, at der er et stort behov for - og 
potentiale i - at lave et administrativt fællesskab på dette område med fokus på 
rådgivning og vejledning af skolerne i forbindelse med vedligeholdelsesplaner m.m. 
Det forventes, at der etableres et administrativt fællesskab, som Svendborg 
Gymnasium & HF bliver vært for. 

d. Indkøb: Her undersøges mulighederne fortsat. 

Der vil på et kommende bestyrelsesmøde blive præsenteret et egentligt beslutningsoplæg 
om Svendborg Gymnasium & HFs rolle i ovenstående.  

7. Evt.  
 
På det kommende møde ønsker bestyrelsen: 
  

a. En gennemgang af regnskabsinstruksen 
b. En gennemgang af bestyrelsens forretningsorden 
c. En rundtur på skolen 
d. En nærmere orientering om fordelingsudvalget 
e. En status for renoveringen af de naturvidenskabelige lokaler 

 
Følgende bestyrelsesmøde blev planlagt: 
 

16. juni kl. 16.30 
 
SF 050510 

 



 

 

 

---------------------------  -----------------------------  --------------------- 

Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 

 

 

----------------------------  ------------------------------  --------------------- 

Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing   Birthe Christensen 

 

 
 
-----------------------------  ---------------------------------  --------------------- 
Bjarke Tarp Barkholt  Stine Sofie Jensen   Preben Clausen 
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Jesper Vildbrad 

 


