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Da to: 30. maj 2013 

re Navn Navnsen 
 

Referat af bestyrelsesmøde 29. maj 2013 

Til stede: Per Michael Johansen (fmd.), Ulrich Ritsing, Hanne Klit, Jannie Wilsted, Annette Munk og 

Line Johansen, samt Jesper Vildbrad (rektor), Laurids Hemmingsen (vicerektor) og Søren Frandsen 
(ref.). Fraværende: Erik Meldgaard Bendorf (næstfmd.), Preben Clausen og Birthe Christensen 

 
Beslutningspunkter: 

 

1. Godkendelse af referatet fra den 6. marts 2013. 

 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

2. Skolens økonomi 
 

PMJ gennemgik indledningsvis det udsendte materiale, som der var en efterfølgende drøftelse af.  
 
Der var blandt personalet en bekymring over at overskuddet i 2014 var ”unødigt” højt i lyset af de 

mange spareforslag, der bliver introduceret i 2013/14. 
 

Flere bestyrelsesmedlemmer gav udtryk for at når der er underskud i 2015, 16 og 17 - selv efter 
spareinitiativerne - er det væsentligt at der allerede nu bliver taget initiativer for at forebygge et 
underskud; bl.a. for at undgå en meget pludselig opbremsning. 

 
JV orienterede i forlængelse heraf om processen i forbindelse med spareforslagene og OK13. En 

dialoggruppe har været nedsat og muligheder og konsekvenser i forbindelse med OK 13 er drøftet. I 
forlængelse heraf er der udarbejdet et forståelsespapir omkring OK 13, som JV gennemgik. Det blev 
understreget, at: 

 
- Der ikke er blevet indgået en lokalaftale omkring arbejdstid 

- Notatet om skolens økonomi samt forslagene til besparelser er ledelsens forslag. Personalet er 
blevet hørt, og der er forståeligt nok været en del utryghed omkring besparelserne 

- Besparelserne medfører ikke opsigelser 

- Besparelsesforslagene er forsøgt udformet således at de ikke rammer enkelte faggrupper 
uforholdsmæssigt hårdt. 

 
PMJ konkluderede, at bestyrelsen tiltræder ledelsens indstilling, dvs.: 
 

 Skolen indfører de besparelsesforslag, som er indarbejdet i vedlagte notat. 

 Bestyrelsen forventer at der i det kommende år i forbindelse med behandlingen af budget 2014 

og budget 2015 drøftes status, og såfremt der er behov for evt. yderligere tiltag, har ledelsen 
forslag til dette. 
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Tema: Pædagogiske indsatsområder 

Uddannelsesleder Lene Buch gennemgik skolens pædagogiske indsatsområder (jf. vedlagte slides). 
Der var fokus på følgende tre emner: 
 

- Ny skriftlighed 
- Studieretninger med kant 

- IT 
 
Orienteringspunkter 

 

3. Siden sidst v. JV og elevråd 

JV:  

- Eksamensperioden er gået i gang – og der synes at være (for) meget tid for mange elever mellem 

eksaminerne 
- Vi har fået en ny skemastruktur med 75 minutters moduler gældende fra august 
- Der har været afholdt Gallafest 

- Stor lærergruppe arbejder med Kierkegaard 
- Der har været elevudveksling med Østrig og Mexico (der er 12 elever, der skal på ”genvisit” i 

Mexico til efteråret og 4 til Østrig).  
- Der er kontakter med en kinesisk skole i Handan 
- Lærernes internationale kompetenceudviklingsprogram er slut.  

- Kollegafest afholdt af de unge nye lærere.  
 

Eleverne: 

- Elevrådet har ændret struktur således at formanden sidder fra jul til jul, dermed kan 1g'er også nå 

at komme på banen.  
- Pligter og rettigheder er udgivet. Rart for eleverne, at der bl.a. er kommet grænser for hvor meget 

skriftligt arbejde man kan have på en uge.   

- Eleverne deltager i et projekt om rusmidler, RUSK med bl.a. Svendborg kommune, og er nået 
langt i arbejdet hermed, skolen har således snart udarbejdet en rusmiddelpolitik.  

- Eleverne oplever, at det er svært at engagere de andre elever i udvalgsarbejde - og det synes, at 
blive sværere og sværere! Det var der en efterfølgende drøftelse af. Der var bl.a. enighed om at det 
er væsentligt at der bliver taget godt mod nye elever i lærerudvalgene, og det blev forslået at 

formændene for de udvalg, hvor der også er elevrepræsentanter inviteres med til elevrådet for at 
orientere om udvalgenes arbejde. 

 

4. Personale og elevtal  

 
JV orienterede om optaget i det kommende skoleår. Søgningen har endnu en gang været imponerende 
stor. Især har hf overrasket positivt. Søgningen indebærer at skolen opretter 13 stx-klasser og 3 hf-

klasser, og at der derfor er 3 klasser mere i det kommende skoleår, og at elevtallet vil ligge mellem 
1150 og 1200. 

 
Skolen har derfor også ansat 6 nye lærere og der forventes yderligere 2-3 ansættelser – kun én lærer 
stopper til sommer. 
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6. Udbud af studieretninger 
 

JV orienterede om de 17 studieretninger, skolen vil udbyde i 2014/15. 
 

7. Visionsdebat 
 

Der holdes et udvidet bestyrelsesmøde med hele ledelsen plus lærer- og elevrepræsentanter i 
slutningen af september 
 

8. Kantinerenovering 
 

Der har været gennemført en udbudsrunde, hvor der er kommet 4 meget ens bud. Vinderen (blev 
GKaysen) får besked i denne uge. Byggeriet starter på mandag, og skal være færdig 1. september. 

 
9. Evt. 
 

Det er Annettes sidste møde. Bestyrelsesformanden takker for indsatsen. Annette skal på Skoleskibet 
Danmark, og derefter læse - måske statskundskab.  

 
Næste bestyrelsesmøde kalendersættes via doodle 

 
Formanden nævnte afslutningsvis undervisningsministerens "hyrdebrev" om lokalaftaler. Der er ikke 
noget nyt heri, og ej relevant for Svendborg Gymnasium da der ikke her indgås aftaler. 

 

SF 300513 

 

--------------------------- -----------------------------  --------------------- 
Per Michael Johansen  Erik Meldgaard Bendorf  Hanne Klit 
 

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

Jannie Wilsted   Ulrich Ritsing    Birthe Christensen 
 
 

----------------------------- -------------------------------  --------------------- 
Annette Munk Jensen  Line Johansen    Preben Clausen 

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

Jesper Vildbrad 



Studieretninger 2014/15 
 

 
Sproglige (5): 
 
Engelsk A – Spansk A – Psykologi B (”Sprog og psykologi”) 
Engelsk A – Fransk A – Psykologi B (”Sprog og psykologi”) 
Engelsk A – Tysk A – Psykologi B (”Sprog og psykologi”) 
 
Engelsk A – Kinesisk A – Erhvervsøkonomi C (”Sprog og handel”) 
 
Latin A – Græsk A [øvrige fag bl.a: Engelsk B og 2. fremmedsprog] (”Klassisk sprog”) 
 
 
Samfundsfaglige (6): 
 
Samfundsfag A – Engelsk A – Matematik B (”Globalisering”) 
Samfundsfag A – Matematik B – Naturgeografi B (”Natur og samfund”) 
 
Engelsk A – Samfundsfag B – Psykologi C (”Psykologi og samfund”) 
Engelsk A – Samfundsfag B – Idræt B (”Idræt og samfund”) 
Engelsk A – Samfundsfag B – Religion B (”Kultur og religion”) 
Engelsk A – Samfundsfag B – Mediefag B (”Journalistik og medier”) 
 
 
Naturvidenskabelige (5): 
 
Matematik A – Fysik B – Kemi B (”Science Classic”) 
Matematik A – Fysik B – Design B (”Science og design”) 
 
Bioteknologi A – Matematik A – Fysik B (Bioteknologi”) 
 
Biologi A – Matematik B – Idræt B (”Sundhed”) 
Biologi A – Matematik B – Kemi B  (”Biologi og kemi”) 
 
 
Musisk retning (1): 
 
Musik A - Engelsk A – Samfundsfag B (”Musik og samfund”) 

 
 
  
 
 
 
 



Valgfagsudbud: 
 
Astronomi C 
Billedkunst B   
Biologi B/A 
Design C 
Drama B 
Engelsk A 
Erhvervsøkonomi C 
Filosofi C 
Fysik B/A 
Idræt B 
Informationsteknologi C 
Kemi B/A 
Latin C 
Matematik B/A 
Mediefag B 
Musik B 
Naturgeografi B 
Psykologi C/B 
Religion B 
Samfundsfag B/A 
Tysk A 
 
 

Sprog:  
Fransk  
Spansk 
Tysk 
 
 

Kunstnerisk fag: 
Billedkunst 
Drama 
Mediefag 
Musik  
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 Teamsamarbejde 

 Kompetencetænkning 

 Almen studieforberedelse (AT): tværfagligt 

 Studieretningsprojekt (SRP): tværfagligt 

 ”Ny skriftlighed” – alle fag skal bidrage 

 Profilering af studieretningerne 

 Innovation 

Udfordringer med stx-reformen 
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Samarbejde i team, AT, SRP… 
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Strukturelt 
 
Hvem? 
Hvad? 
Hvor? 
Hvornår? 
 

Kulturelt 
 
”Privatpraktiserende” 
-> samarbejdende 
Hvorfor?  
Hvordan? 
 
Sætte ord på tavs viden 
om egen praksis – på 
pædagogik 
 

Fagligt 
 
Pensum -> 
kompetencer og 
målstyring 
 
Faglige samarbejder 
Anvendelse/relevans 
Innovation 
Studieforberedende 



 Procesvejledning af større skriftlige opgaver 

 Procesvejledning af de daglige opgaver – omlagt elevtid 

 Nye rettestrategier 

 Skriftlighed i ”mundtlige” fag 

 Nye afleveringsformer – web 2.0 

 

 Pædagogiske dage med fokus på skriftlighed 

 Skriftlighedsmoduler 

 Halve skriftlighedsdage 

  

Skriftlighed 
Der udvikles, deles, implementeres… 
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Skriftlighed – og IT 

  
   

SVENDBORG  
GYMNASIUM & HF 

 



https:// 

 

  

IT-strategi  

med plan for elevernes 

IT-kompetencer: 

 

Formidlings- og deltagelses- 

kompetence 

Informationskompetence 

Refleksionskompetence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.youtube.com/watch?v
=Kh1XTKjfTyI&feature=playe
r_embedded 
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 Arbejdsgruppe: 

Skabe en identitet i studieretningen – for elever så vel som 
for lærere 

 4 studieretninger 

 Ændrede teamstrukturer 

 Ændret teamfokus 

 Ændrede mødestrukturer 

 

 

 
SVENDBORG  

Profilering af studieretningerne: 
Studieretninger med kant 
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Skoleudviklingsprojekt 2013-14 

 Styrke profileringen 

 Vertikale samarbejder i 
studieretningen 

 Understøtte 
skriftligheden 

 Tættere på eleven 

 Nye /alternative 
undervisnings- og 
tilrettelæggelsesformer 

 Behov for nye 
samarbejdsrammer? 

 


