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Referat af bestyrelsesmøde 21. marts 2022 på Hotel Svendborg 

 

Deltagere: Nikolaj Malchow-Møller, Uffe Strandby, Birgit Villebro, Kim 
Galsgaard, Hanne Ringgaard Møller (første del af mødet), Kim Galsgaard, 
Jannie Wilsted, Lisbeth Abildgård, Anthon Koop Büchert, Johan Haaber 
Christensen, Jesper Vildbrad, Tine Spanggaard, Lene Gudmundsson 
(referent) 

 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 16. december 2021 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

2. Årsregnskab 2021 – gennemgang ved skolens revisor, Uffe B. 
Jensen (EY) - Herunder også revideret finansiel strategi 
(nøgletallene revideres med udgangspunkt i årsrapport for 2021. 

SG’s revisor, Uffe B. Jensen (UBJ), gennemgik hovedkonklusionerne i 
årsrapport og protokollat for regnskabsåret 2021 (jf. vedhæftede 
præsentation).  

Årsregnskabet er forsynet med en revisorpåtegning uden påtegninger. Årets 
resultat viser et overskud på 5,6 mio. kr. 

SG har en fornuftig produktivitet og er en stabil skole med en robust administration.  

JW spurgte, hvor meget af overskuddet skyldes Covid-19, UBJ svarede at 
SG’s kan henføre den stor del af overskuddet på den baggrund, og at det er 
sammenligneligt med øvrige gymnasier. 

UBJ gennemgik bestyrelsens tjekliste, som blev godkendt af bestyrelsen. 

 

3. Status på elevsøgning og fordeling (forslag 11 STX-klasser og 2 
HF-klasser) 

JV gav status på nøgletallet til det kommende skoleår. Der er pt. 319 
ansøgere til stx og 54 til hf.  

Alle elever som har søgt SG som første prioritet bliver optaget, det betyder at 
der planlægges med 11 stx-klasser og 2 HF-klasser. Skolens kapacitet udgør 
12 STX-klasser.  

Det samlede søgetal for stx og hf på Fyn, er samlet en lille tilbagegang. 

Fremover bliver foreløbige kapacitetsudspil for 2023/24 først offentliggørt til 
oktober, det endelige udspil offentliggøres i starten 2023.  

JV oplyser, at man kan frygte en stram kapacitetsstyring og at det i værste fald 
kan blive en kapacitet på 10 klasser mod i dag 12 klasser.  
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Det skal ses i lyset af, at det er et stærkt politiske ønske at flere elever 
optages på erhvervsuddannelserne.   

KG spurgte om de private gymnasier må optage flere ansøgere? JV svarede 
at det må de ikke. 

JV oplyser at skolen har oplevet et stort frafald i starten af 2022, der har 
betydning for økonomien for resten af 2022, svarende til ca. 1.mio.  

Bestyrelsen godkendte at der fra skoleår 2022/23 oprettes 11 stx-klasser og 2 
hf-klasser.  

NMM opfodrer til at man allerede nu beregner de økonomiske konsekvenser 
for 2022 og at kigges på scenaiet med klassekapacitet op 10 klasser.  

 

4. Bestyrelsens 5 minutter og afslutning af 4 års samarbejde 

JV takker bestyrelsen for et stort engagement af bestyrelsesarbejdet og et 
godt samarbejde igennem de sidste hhv. 4 og 8 år.  

NMM takker ligeledes for et spændende og berigende samarbejde. SG har et 
godt ry og rygte og er et stærkt gymnasium, er sikker på, at skolen kommer 
igennem de kommende års udfordringer. 

JW takker formanden for at vise interesse for alle medarbejdere på SG. 

HRM takker bestyrelsen og staben, og giver en stor ros til JV´s engagement 
og roser elevrepræsentanternes arbejde i bestyrelsen. 

  

Med de nye medlemmer (start 15.00): 

5. Præsentation af de nye bestyrelsesmedlemmer 

Kim Bøg Jensen, uddannelsesdirektør UC Lillebælt, Steffen Kremmer direktør 
Skako, Thomas Buchvald Vind, direktør SDU. 

NMM byder velkommen til den nye bestyrelsesmedlemmer. Den kommende 
bestyrelses første prioritet er at udarbejde en fornuftig strategi for de 
kommende 4 år og sikre, at SG har en fornuftig økonomi. 

 

 

6. Afrunding og debat om skolens ”Vision og strategi 2018 – 2022” 
(https://www.svendborg-gym.dk/media/71274/vision-og-strategi-
2018.pdf) 

JV orienterede om historikken bag oplægget fra 2017, hvor 
ungdomsuddannelserne fra 2016 var presset økonomisk på baggrund 
af omprioriteringsbidraget med 2% besparelser, små ungdomsårgange 

https://www.svendborg-gym.dk/media/71274/vision-og-strategi-2018.pdf
https://www.svendborg-gym.dk/media/71274/vision-og-strategi-2018.pdf
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og et politisk ønske om, at flere unge ind på erhvervsuddannelserne, 
blev udgangspunktet for arbejdet uden at det gik ud over kvaliteten i 
uddannelsen. 

Vision og strategidebatten blev igangsat i efteråret 2017, hvor både 
ledelse og medarbejdere var involveret, og blev udmøntet i et oplæg til 
debat i bestyrelsen som blev godkendt i juni 2018. 

Indsatsområderne blev:  

• Profilering af SG 
• Udvikling af undervisningen 
• Attraktiv skole og arbejdsplads 

Punkterne har haft fokus på rektors resultatløns kontrakt i årene 
herefter. 

Udviklingen har været præget tilbagegang af elever, hvilket også har 
betydet nedgang i personalemassen, den kedelige udvikling har 
stabiliseret sig. 

Udover har der har været arbejdet fusionering, arbejdet blev stoppet 
politisk. I den forbindelse blev et samarbejde på tværs iværksat, da SG 
har overtaget økonomifunktionen på Fåborg gymnasium. 

JV oplyste man man er kommet godt omkring i strategien, men endnu 
ikke i mål.  

Vision og strategi fylder ikke meget i hverdagen hos underviserne; det 
er ledelsens ansvar at følge op på arbejdet, den kommende strategi 
skal oftere italesættes der skal arbejdes med en handleplan for 
hvordan der aktivt arbejdes med målene. 

Der skal forsat arbejdes for at bevare en god arbejdsplads. 
Ungdommen i dag er anderledes end for bare 5 år siden, der er en 
tydeligere generationskløft som er en løbende udfordring. 

JV orientere om det socioøkonomiske løft der netop er offentliggjort, 
viser at sig at være faldet på SG. Det bliver et område der er fokus på 
og skal arbejdes med i faggrupperne, som skal være med til at sikre 
det faglige løft blandt eleverne. 

Fortællingen blandt underviserne er i arbejdet med strategien er at 
man har løbet stærkt og været under pres. 

US: Pointerede at medarbejdere og ledelse har håndteret Corona flot.  

TBV: Takker for gennemgang af skolens vision og strategi, han oplever 
at SG er et velfungerende gymnasium, med god trivsel blandt elever 
og personale. 

JV: Det er vigtigt at man har et godt samarbejde med folkeskolen og 
den obligatoriske brobygning. Fremover er det vigtig at der sættes 
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ressourcer af til at samarbejde med videregående uddannelser og 
brobygning opad. 

Den demokratiske udvikling viser at falde mellem 1-5% frem til 2030 i 
Svendborg kommune. 

7. Nyt fra elever og skolen, herunder sommerens eksaminer som 
konsekvens af den politiske aftale 

Eleverne:  

• Juleafslutning ramt af Corona – blev gennemført virtuel i 
klasserne med bingo og hygge med cacao og slik.  

• Motivationen, der er plads til forbedring – skriftlig afvikling, 
lange skoledage 

• Seksuel undervisning 
• SPR påbegynder på fredag.  
• Der har været gallaaften 
• DUSK fest i februar, 
• Eleverne har været glade for at være kommet tilbage. 
• 3. Årgang er glade for reduceret eksamener.  
• Drive-in bio gennemført sidste år, succesen bliver gennemført 

igen i foråret 

JV: 

• Studietur kan nu gennemføres.  
• Terminsprøverne har været udfordret – mange havde Corona.  
• Forårskoncert gennemført i uge 12.  
• Faglige arrangementer på tværs af årgange.  
• Forældremøderne gennemføres forsinket den 4. og 5. i april 

 

8. Evt.  inkl.  spørgetid for de nye medlemmer af bestyrelsen 

Konstituering af ny bestyrelse bliver den 4. maj 2022 kl. 16.00 på 
Svendborg gymnasium. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

_______________________       _______________________       _______________________ 

Thomas Buchvald Vind Kim Bøg Jensen  Kim Galsgaard 

 

 

Steffen Kremmer  Karl Magnus Bidstrup  Jannie Wilsted 

 

 

Anton Büchert  Lisbeth Abildgård  Johan Haaber  

 

 

Jesper Vildbrad 

 


