
 

Side 1 

 

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2016 på Svendborg Gymnasium 
Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Uffe Strandby, Mette Kristensen, Birgit 

Villebro, Jannie Wilsted, Jan D. Mortensen, Christian Skalshøi, Sofia Mora Hartig samt  

Jesper Vildbrad (rektor), Søren Frandsen (administrationschef), Laurids Hemmingsen 

(vicerektor og ref.). 

Økonomimedarbejder Lene Sønderskov deltog i punktet ’Budget 2017’ 

 

Beslutningspunkter: 
 

1. Godkendelse af referat fra den 13. september 2016 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Budget 2017 (bilag) 

 

SFR fremlægger perioderegnskab oktober 2016, prognose for regnskabsåret 2016 samt forslag 

til budget for 2017 med fremskrivning til 2021.  

 

Perioderegnskab oktober 2016:  Driften viser et overskud på 4,6 mio. kr. mod forventet 4 mio. 

kr., bl.a. som følge af indfasede besparelser på It og lønudgifter. 

Regnskabet inc. finansielle poster viser et overskud på 0,3 mio.kr. mod en forventning på 3 mio. 

kr., hvilket skyldes realisering af den negative værdi af swap-aftale ved låneomlægning. 

 

Prognosen for regnskabsåret 2016: Driften giver et overskud på 3,7 mio. kr. mod en forventning 

på 2,8 mio. kr. 

Regnskab inc. finansielle poster viser et underskud på 0,8 mio. kr. mod et forventet overskud på 

1,4 mio. kr., hvilket skyldes omlægning af lån (engangsomkostning).  

Likviditeten forbedres med 4 mio. kr. i 2016. 

 

Budgettet for 2017 er baseret på Finanslovsforslaget for 2017, som indebærer en fortsat årlig 

nedsættelse af taksten på 2 pct. i fht. 2015, frem til 2020 samt en 3,7 % omlægning til EUD fra 

2017. 

Budgettet viser et resultat tæt på nul, med et forventet overskud inc. finansielle poster på kr. 

158.873. 

I efteråret 2016 er indfasningen påbegyndt af de 22 besparelsespunkter der blev vedtaget ved 

bestyrelsesseminaret i foråret, og besparelsesprocessen forløber som planlagt, bl.a. med for i år: 

afskaffelse af 3. idrætslærer i 3g, reduktion af efteruddannelse og låneomlægning, mens der for 

næste år er tale om bla. omlægning af studievejledning, tvungen afholdelse af 6. ferieuge,  samt 

indfasning af reduktion i forberedelsestiden, stigende til 10 % i 2019-20.  

 

Ny viden efter udarbejdelse af budgetforslaget til 2017:  

Der oprettes 5 blandede studieretninger i 1g efter jul, mod forventet 3. Det kan fordelt over de 

næste 3 år give ekstraudgift på omkring 0,5 mio. kr. 

Der udbydes 2-årigt HF i Rudkøbing, der kan påvirke elevtallet i Svendborg 

Der er indgået ny kopiaftale, der sparer ca. 0,3 mio. kr. de næste 4 år.  

 

 



 

Side 2 

I budgetfremskrivningen frem til 2021 forventes resultatet at svinge tæt omkring nul, med små 

underskud og overskud, frem til år 2021 hvor det forventes stabiliseret lige under 1 mio. kr. 

Likviditeten forventes at falde fra 24 mio. kr. i 2016 til 16 mio. kr. i 2021, men er stadig på et 

hensigtsmæssigt niveau, hvor der ikke er behov for kassekredit.  

 

Bestyrelsen godkendte skolens budget for 2017. 

 

 

Orienteringspunkter: 

 
3. Rektors resultatlønskontrakt 2016/17 (bilag) 

 

NMM: Kontrakten er tilrettet som drøftet på sidste bestyrelsesmøde, og det medfører som noget 

nyt, at bestyrelsen i de to møder til foråret kvalitativt skal vurdere resultaterne.  

Ingen yderligere bemærkninger, og kontrakten lægges på skolens hjemmesiden efter 

bestyrelsesmødet. 

 

4. Kapacitet skoleåret 2017-18 
   

JV: Oprindelig havde vi tænkt 12 STX + 2 HF med mulighed for forøgelse med én stx-klasse, hvis 

der var overskud af ansøgere. 

Men med tilladelsen til oprettelse af hf i Rudkøbing er der en ny situation. Således har ministeriet 

betinget, at kurset skal have en størrelse på 40 elever efter 2-3 år. Det kan indebære, at SG skal 

sende elever til Rudkøbing, hvis der er for mange HF-ansøgninger i Svendborg. Dermed kan man 

risikere at skulle sende elever fra selve Svendborg til Rudkøbing.  

Skolen overvejer derfor at øge kapaciteten med en hf-klasse for at undgå dette, og vi gerne høre 

bestyrelsens tanker.  

US: Ud fra en ”cost-benefit” betragtning må det være klart at foretrække at oprette et ekstra hold 

med de omkostninger det måtte have på kort sigt frem for at ”bidrage” til opretholdelsen af 

Rudkøbings HF på sigt. 

NMM: Enig med US, og den ekstra udgift der måtte komme et par år kan accepteres.  

Selve beslutningen bliver rektors, og bestyrelsen bakker op uanset hvilken beslutning der vælges. 

 

5. Besøg fra rigsrevisionen  
 

SFR: Rigsrevisionen havde anmeldt besøg i efteråret, og rapporten er fremlagt. Der har været fokus 

på studieadministrationen med forvaltning af taxametermidler, og økonomiafdelingen mht. indkøb. 

Konklusionen har været, at skolens administration og håndtering er hensigtsmæssig og 

tilfredsstillende – og det er meget positivt.  

Der er mindre områder, hvor skolen skal nedskrive den praksis, der administreres efter.  

NMM: Stor ros til administrationen, og især Lene Sønderskov og Lisbeth Abildgaard, der har haft 

hovedrollen.   

 

6. Status for implementering af gymnasiereform:  
 

JV: Vi afventer stadigvæk nye læreplaner fra ministeriet. 

På Svendborg Gymnasium arbejder vi med dialogmøder for alle lærere samt med sparringsudvalg 

om konkrete reformelementer, fx Naturvidenskabeligt forløb i 1g og elevstart i grundforløbet.  
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Den største udfordring pt. er selve strukturen, hvor et nyt og kortere grundforløb skal 

implementeres. Her skal vi klæde eleverne på til at træffe et studieretningsvalg i løbet af 3 mdr., 

hvor de tidligere traf et valg før skolestart.  

Mht. HF-reformen er JV med i et udvalg i RegionSyd sammen med professionsuddannelserne, der 

skal se på koordinering af de obligatoriske praktikforløb, der skal være i de 3 ud af 4 semestre. 

I HF bliver der også som noget nyt en eller flere eksaminer efter hvert semester,  

 

SMH: Vi er i elevrådet i gang med årgangs-arbejde på tværs af klasserne på de enkelte årgang for at 

sikre en sammenhæng og viden om studieretningerne. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder 

med ’årgangens dag’. 

 

 

7. Siden sidst 

 

Fra Elevside:  

3g’erne er i gang med Studieretningsprojekt (SRP), som udarbejdes hjemme over 14 dage.  

Musical er blevet afholdt, og for først gang har det været elevstyret men lidt musiklærerhjælp, og 

det har været rigtig godt.  

Elevrådet har valgt ny formand: Dante fra 2t. 

 

JV:  

Der er lavet et nyt orienteringshæfte, der er fælles for kommende ansøgere til HF og STX(omdelt).  

Der har været afholdt flere fællesarrangementer:  

Med den amerikanske ambassadør, Rufus Gifford. Det var en stor succes, med spændende indlæg 

og elevspørgsmål.  

Emma Holten har også været på skolen for at sætte fokus på uhensigtsmæssig brug af sociale 

medier og fordi skolen er i gang med at nedfælde et etisk kodeks for god opførsel.   

Endelig har MagnusFonden været på besøg. Her er fokus på alkohol og rusmidler og de risici dette 

indebærer. Budskabet er: Pas på hinanden. 

 

LH: Studieretningsvalg i 1g er afsluttet.  For at opfylde flest muligt elevønsker har vi dannet 5 

blandede studieretninger. Bl.a. pga. flere valg af naturvidenskabelige retninger.  

Skolen har været i kontakt med alle elever, der ikke får deres første prioritet opfyldt.  

 

 

Til drøftelse: 

 

8. Overvejelser om bestyrelsens rolle 

 

NMM: Forslag om at drøfte bestyrelsens arbejde, med en kort præsentation af tankerne på dette 

møde, og videre arbejde på bestyrelsesmødet i marts.  

Forslag om fokus på 4 emner:  

1. Frekvens og omfang af bestyrelsesmøder (i dette skoleår har det været 1 langt og 3 korte).  

2. Emner: hvad savnes og hvad skal der holdes fast i, og fx vægtningen mellem orientering og 

beslutningspunkter. 

3. Fremlæggelse og forberedelse af punkter: Er det grebet rigtig an som vi gør i dag? 

4. Processen: Får direktionen den rigtige feedback, og er bestyrelsen rigtig sammensat mht. 

forskellige kompetencer? 
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Dernæst skal der tages stilling til hvordan griber vi drøftelsen an. 

Forslag om at punkterne udsendes til bestyrelsesmedlemmerne, og at formanden tager en individuel 

samtale med hver enkelt medlem inden en grundigere drøftelse på bestyrelsesmødet i marts.  

UR: forslag om evt. at supplere med spørgsmål til direktionen: Hvad vil I (direktionen) gerne bruge 

bestyrelsen til?  

 

Bestyrelsen bakker op om processen , og NMM rundsender oplæg og aftaler samtaler med 

bestyrelsesmedlemmerne.  

 

 

9. Evt.:  

NMM: Tak for et godt år med god dialog med direktionen og internt i bestyrelsen, og en stor tak og 

fortsat held og lykke til administrationschef Søren Frandsen, der skifter til nyt job i København til 

februar. 

 
 
 
 
--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Birgit Villebro  Mette Kristensen Nikolaj Malchow-Møller 
 
 
--------------------------- --------------------------- --------------------------- 
Uffe Strandby Ulrich Ritsing  Jannie Wilsted 
 
 
--------------------------- --------------------------- ---------------------------  
Jan D. Mortensen Sofia Mora Hartig Christian Skalshøi 
 
 
--------------------------- 
Jesper Vildbrad 
 




































