
 

 

Referat af bestyrelsesmøde 6. december 2017  
 

Til stede: Nikolaj Malchow-Møller, Ulrich Ritsing, Birgit Villebro, Jannie 

Wilsted, Jan D. Mortensen, Uffe Strandby, Sofia Hartig, Frida Rishøj Clausen 

samt Jesper Vildbrad (Rektor), Tine Spanggaard (HR chef) og Lars Bonne 

Christensen (ref.) 

Afbud: Mette Kristensen 

 

NMM bød indledningvis velkommen til Frida, 2. A, som er nyt 

bestyrelsesmedlem.  

 

Beslutningspunkter: 

1. Godkendelse af referat fra møde d. 7. september 2017  

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

2. Budget 2018, herunder perioderegnskab og prognose for 2017   

LBC gennemgik perioderegnskab og prognose for 2017. Bestyrelsen tog 

gennemgangen til efteretning. 

Efterfølgende blev budget 2018 gennemgået, herunder en fremskrivning af 

skolens økonomi til og med 2022.  

Budgettet for 2018 viser et lille overskud på ca. 0,4 mio. kr. Det hviler på en 

forudsætning om 12 stx klasser og 3 HF klasser for skoleåret 2018/19. 

Fremskrivningen af skolens økonomi til og med 2022 viser, at økonomien i 

store træk hænger sammen til og med 2021. I 2022 forventes dog et underskud 

på ca. 2,2 mio. kr. Dette er en konsekvens af forventningen om en fortsættelse 

af omprioriteringsbidraget samt at besparelseskataoget, der blev vedtaget i 

2016, kun håndterede udfordringerne i perioden 2016-2021.  

Der var en drøftelse af, hvordan udsigten til et relativt stort underskud i 2022 

skulle håndteres.  

JW argumenterede for, at der i en langsigtet prognose som denne er mange 

ubekendte faktorer, der kan ændre billedet, og at der således ikke er behov for 

at gøre noget her og nu, hvor lærerne i forevejen er presset af arbejdet med 

implementering af reformen.   

US understregede vigtigheden af at have en ”plan B” klar og begynde at 

overveje, hvordan den fremtidige situation kan håndteres.  

NMM spurgte til, hvordan nedgangen i antal af årværk forventes håndteret.  



 

 

JV forklarede, at planen er at klare nedgangen ved naturlig afgang, men at vi er 

usikre på de kommende års elevoptag, hvilket kan få betydning for budgettet 

og dermed muligheden for at klare situationen med naturlig afgang.  

NMM konkluderede at økonomien – såfremt forudsætningerne holder – ser 

fornuftig ud de kommende år, og at der defor ikke er grund til at fare ud med 

yderligere besparelser nu og her. På den anden side skal vi alle til at kigge på 

gode ideer til effektiviseringer, da det ikke ser ud til at 2% besparelserne 

forsvinder indenfor de kommende år.  

Bestyrelsen godkendte budgettet for 2018.  

 

3. Godkendelse af studie- og ordensregler 2017 

JV præsenterede forslaget til de nye studie- og ordensregler. Overordnet set er 

der tale om en udbygning af de tidligere regler. En af de væsentlige ændringer 

er, at sanktionskataloget er udvidet.  

Forslaget til nye regler har været behandlet i både pædagogisk Råd og 

Elevrådet.  

SH og FRC gav udtryk for, at den største knast i elevrådet havde været 

lærernes mulighed for at inddrage PC og mobiltelefon.  

US spurgte om der på SG havde været en stigning i antallet af tilfælde, hvor 

reglerne skulle anvendes. JV og TS svarede, at dette ikke er tilfældet.  

Bestyrelsen godkendte de nye studie- og ordensregler med en tilføjelse om at 

reglerne skal evalueres om ca. 1 år. Evalueringen skal drøftes på bestyrelsens 

møde i marts 2019.  

 

4. Godkendelse af revideret vedtægt  

For at navneændringen fra ”Svendborg Gymnasium og HF” til ”Svendborg 

Gymnasium” kan træde endeligt i kraft kræves en ændring af de tidligere 

vedtægter, således de nye vedtægter afspejler det nye navn.  

Udkastet blev drøftet, og bestyrelsen godkendte forslaget til nye vedtægter.  

Det blev besluttet, at der på bestyrelsens møde i marts 2018 præsenteres et 

forslag til revideret forrretningsorden sammen med et forslag til årshjul for 

bestyrelsens arbejde.  

 

Orienteringspunkter: 

5. Bygningsvedligehold: risikoanalyse  



 

 

JDM præsenterede riskoanalysen. Nogle af de fremhævede udfordringer er 

indarbejdet i skolens budget, mens der arbejdes på at hente priser hjem på 

håndteringen af andre.  

Bestyrelsen gav udtryk for tilfredhed med gennemgangen og efterspurgte 

samtidig, at næste års analyse får tilføjet prisoverslag på de forskellige 

delementer, en tydelig prioritering samt et kommentarfelt, der fortæller om der 

er taget højde for udgiften i budgettet.  

 

6. Status på gymnasiereform og nye studieretninger 

JV fortalte om SG’s erfaringer med afvikling af grundforløbet og overgangen 

til studieretningsforløbet, herunder den nye situation med bl.a. eksamen i uge 

43/44 samt det øgede fokus på screening af elevernes matematikkompetencer.  

Ikke alle studie-retninger er blevet oprettet pgra for ringe søgning, men næsten 

alle elever har fået enten 1. eller 2. prioritet.  

Der har været afholdt evalueringmøder med 1. g-elever, der bl.a. har givet 

udtryk for tilfredshed med introaktiviteterne i august. Til gengæld har både 

lærere og elever savnet lignende aktiviteter i forbindelse med opstart af 

studieretningsforløbet.  

For så vidt angår HF er reformen ikke så omfangrig, som tilfældet er på stx. 

Der er inført turboforløb i nogle fag som konsekvens af kravet om eksamen i 

hvert semester. Disse forløb har på SG været indenfor de kunstneriske fag og 

idræt.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

7. Nyt fra elever 

SH og FRC fortalte, at elevrådet bl.a. har drøftet elevopbakning til de sociale 

tiltag på skolen. Afvikling af musical var en succes, men ellers opleves en 

faldende elevopbakning.  

 

Elevrådets drøftelser havde derudover kredset om muligheden for mere frisport 

(elevstyret), større fokus på sociale aktiviteter i forbindelse med overgang til 

studieretningsforløb, og at de sproglig klasse føler sig overset, når det kommer 

til faglige arrangementer.  

Der var enighed om, at det er rigtig godt, at eleverne sætter fokus på 

opbakningen til de sociale tiltag på skolen.  

TS informerede om, at skolen allerede arbejder på at udvide mulighederne for 

flere arrangementer for de sproglige klasser. 



 

 

   

8. Vision og strategi 2018 – 22 

JV præsenterede det foreløbige arbejde med udarbejdelse af ny vision og 

strategi for perioden 2018-22.  

Der var en drøftelse af arbejdet herunder de foreslåede indsatsområder.  

Der var enighed om, at det sværeste, men også vigtigste, indsatsområde set i 

lyset af skolen økonomiske udfordringer er ”udvikling af undervisningen”.  

Opgaven med at sikre høj kvalitet for færre ressourcer er en svær men 

nødvendig opgave, således alle medarbejdere ikke bare skal løbe 2% hurtigere 

hvert år. Der er behov for at tænke nyt og innovativt, når det kommer til 

undervisning.   

Der holdes møde med personalet medio december og med elevrådet i 

begyndelsen af januar ’18.  

NMM understregede vigtigheden af inddragelse af lærere og elever i 

processen. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.  

 

9. Bestyrelsessammensætning 2018 - 22  

Pr. 1. maj 2018 skal der være en ny bestyrelse på plads: 

Mette Kristensen stopper. Der skal udpeges ny repræsentant fra Svendborg 

Kommune.  

Ulrich Ritsing stopper. Dansk Industri (DI) skal udpege en afløser. Der var 

enighed om, at det er vigtigt, at afløserne er fra lokalområdet. 

Jan Mortensen stopper. Valg af personalerepræsentanter vil foregå i det nye år.  

Birgit Villebro gav udtryk for gerne at ville fortsætte. JV skriver til 

skolelederforeningen mhp. genudpegning.  

Uffe Strandby gav udtryk for ønske om at tage en periode mere i bestyrelsen 

også for at sikre kontinuitet i bestyrelsenes arbejde.  

Nikolaj Malchow-Møller gav ligeledes udtryk for ønsket om at fortsætte. 

Afventer udpegning fra SDU.  

JV sørger for kontakt til de organisationer, der formelt skal udpege de enkelte 

bestyrelsesmedlemmer, således der er en ny bestyrelse på plads til møde i 

maj/juni. 

  



 

 

10. Nyt fra skolen 

JV orienterede om: 

- Arbejdet med talentudvikling: forskerspiretalent til Kbh og lokal 

talentpris fra Svendborgs kulturliv til elev fra SG 

- Elever på ture til hhv. Frankring, USA og Spanien. Ny dato for Mexico-

besøg. Tak til UR for hjælp med at skaffe støtte.  

- Besøg fra gymnasiet i Saarbrucken og ny udvekslingsaftale 

- Flere vellykkede fællesarrangementer samt kommunalvalgarrangement 

- SG får besøg af undervisningsministeren i januar 2018 

- Vellykket musical med mange deltagere og tilskuere de tre aftener 

forestillingen løb over.  

- 3.g’ere skriver stort studiretningsprojekt i morgen, torsdag 

- Juleafslutning på skolen d. 21. dec 

- JV er med i ungdomskolens bestyrelse 

- Der har været afholdt dialogmøde med folkeskolelærere og UU- 

vejledere.   

 

11. Evt. 

Intet 

 

Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 21. marts 2018 kl 12.00. 

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


