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Referat bestyrelsesmøde den 4. maj 2022 

 

Deltagere fra bestyrelsen: Steffen Kramer (SK), Kim Galsgaard (KG), Thomas Buchvald Vind 

(TBV), Kim Bøg-Jensen(KBJ), Karl Magnus Bistrup(KMB), Jannie Wilsted(JW), Lisbeth 

Abildgaard (LAB), Anthon Koop Büchert(AKB), Johan Haaber Christensen(JHC),  

Rektor Jesper Vildbrad (JV), økonomi- og adm. chef Lene Gudmundsson (LMG)(referent) 

Afbud fra vicerektor Tine Spanggaard(TS) 

 

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation  
 
JV byder velkommen til det første møde i den nye bestyrelse, mødet blev indledt med en kort 

præsentationsrunde. 

Der er ikke udpeget nyt medlem fra skolelederforeningen i Svendborg, som afventer ansættelse af 

ny skoleleder på Nymarkskolen 

JV gennemgik kort det udleverede materiale omkring skolen. JV henviser til, at referater også 
findes på SG´s hjemmeside. 
 

 
2. Valg af bestyrelsesformand og næstformand  

 
KG foreslog TBV som formand. Der var opbakning til forslaget, og TBV takkede for valget. 
 
TBV indstillede KBJ som næstformand. KBJ accepterede, og der var opbakning til KBJ som 
næstformand. 
 
 
 

3. Kort om SG på nuværende tidspunkt (søgetal, personale (ledelsessituationen), 
eksaminer mm) 

 
Søgetal og eksamen: 
JV informerede om status på søgetal kommende skoleår. 317 stx-elever og 56 HF-elever, der 
planlægges med 11 stx-klasser og 2 HF-klasser, svarende til 28,8 elever i gennemsnit pr. stx- 
klasse, samt 28 elever pr. HF-klasse pt. Klasserne ’overbookes’ normalvis grundet frafald de første 
måneder. Ved indberetning til ministeriet pr. 1. november skal klassegennemsnittet udgøre 28 
elever. 
  
Ved skolestart forventes det samlede elevantal at være 1050-1075 elever i alt. 
 
Fra skoleåret 2023/24 er det ministeriet, der fordeler elever og bestemmer kapaciteten på 
gymnasierne jf ny lov om kapacitet og elevfordeling på de gymnasiale uddannelser. 
Ministeriet lover, at den foreløbige kapacitetudmelding for 2023/24 oplyses i efteråret 2022.  
Skolens kapacitet i dag udgør 12 stx-klasser samt 2 HF-klasser. 
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Sidste skoledag nærmer sig, og dimission afholdes fredag den 24/6 2022 kl. 10.00-  
 

Eksamen er reduceret igen i år grundet Covid19. 3g-elever skal til 3 mdt eksamener samt en skr. 
dansk eksamen. HF-elever kan vælge at gå op i alle fag eller 3 fag efter udtræk samt skr. dansk. 
 
Elevtrivselsundersøgelsen i dette skoleår var igen tilfredsstillende; alle klasser har fået 
gennemgået deres egen. Fra næste skoleår er det besluttet, at hver klasse - udover en 
elevrådsrepræsentant - også skal vælge en trivselskoordinator. 
 
 
Personale: 
Rektor har meddelt, at han ønsker at gå på pension i efteråret 2022. Der er ansat ny økonomi- og 
administrationschef (LMG) fra 1. marts 2022. Sidste år blev ledelsen reduceret med 2 ledere 
grundet pension. I stedet blev der ansat 3 pædagogiske faglige koordinatorer (PFK´er) blandt 
lærerne. I administrationen er der pr. 1. marts 2022 oprettet en 32 timers stilling som delvis 
erstatning for ny kontorelev, og samtidig er der tilført opgaver, der tidligere har ligget i ledelsen. 
 
På undervisersiden fratræder en lærer ved skoleårets afslutning. 
Vi er i proces med at ansætte nye lærere til kommende skoleår og forventer at ansætte 3-5 
undervisere. Der er fratrådt 3 lærere i løbet af dette skoleår. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
TBV nævnte, at det foranstående rektorskifte skal drøftes som et særskilt punkt på 
næstkommende bestyrelsesmøde. 

 
 

4. Evt.  
 

Kommende møder aftales til følgende datoer på Svendborg Gymnasium: 
 

• Onsdag den 8. juni 2022 kl. 16.00 

• Tirsdag den 6. september 2022 kl. 16.00 

• Mandag den 12. december 2022 kl. 16.00  
 
KMB spurgte til bestyrelsens arbejde, JV gennemgik årshjul for bestyrelsesarbejdet:  
 
Marts (temamøde) 

• Skolens økonomi 
o Fremlæggelse af årsregnskab 

• Orientering om søgetal 

• Temadrøftelse – Skolens strategi vision og mission 
 
Juni: 

• Skolens økonomi: perioderegnskab og prognose 

• Strategi for det kommende skoleår, herunder drøftelse og godkendelse af rektors 
resultatkontrakt. 

• Evaluering af bestyrelsens arbejde 
 
September: 

• Skolens økonomi: perioderegnskab og prognose 
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• Personalepolitik/lønpolitik, organisationen, elevtrivsel 

• Evaluering af skoleårets indsatsområder 
 
December: 

• Skolens økonomi: perioderegnskab og prognose 

• Godkendelse af budget for kommende regnskabsår 

• Vedligeholdelsesplaner for skolens bygningsmasse 
 
JV orienterede samtidig om, at han er ansat på resultatlønskontrakt, da han er tjenestemand og på 
den gamle ordning. For den kommende rektor vil dette ikke blive aktuelt, da rektorer i dag 
ansættes på en overenskomst (cheflønsaftalen).STUK melder en beløbsramme ud. 
 
Rektor har tidligere holdt månedelige statusmøder med bestyrelsesformanden. 
 
KBJ spørger til den nationale gymnasieorganisation, JV informerede om den Danske Gymnasier, 
som er den skolepolitiske organisation, Gymnasieskolernes Bestyrelsesforening, som 
repræsenterer den formelle myndighed for STX/HF og som er i løbende dialog med ministeriet, og 
endelig Gymnasieskolernes Lederforening (GymLF), som er en underafdeling af DJØF, hvor 
størstedelen af ledelserne er organiseret. JV er formand for denne forening. 
 
 

5. Rundvisning  
 

Afslutningsvis viste rektor bestyrelsesmedlemmerne rundt på skolen, og fortæller om de 

renoveringer, der er blevet foretaget gennem de senere år. 

 

 

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

Thomas Buchvald Vind  Steffen Kramer  

 

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

Kim Bøg Jensen  Kim Galsgaard 

 

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

Karl Magnus Bistrup  Jannie Wilsted 

 

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

Lisbeth Abildgaard  Anton Büchert 

 

Johan Haaber Christensen    
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Jesper Vildbrad 

 

 


