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Medlemmer af bestyrelsen:
Svend Aage Koch-Christensen
Herdis Hanghøi
Hans Erik Pedersen
Birgitte Herløv Madsen
Malte M. Olsen
Ida Tønnesen
Helle Stryhn
Bjarne Nielsen
Claus Michelsen
Lisbeth Bundesen

Rektor og vicerektor deltog i mødet.
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Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat
fra forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning
- Dannelse af
studieretninger pr.
1. januar 2014

Taget til efterretning.

-

Orientering om valg
af valgfag

TP fortalte, at studieretningsoprettelsen nu er på plads. Vi har oprettet 7
studieretningsklasser
ENA-SaB-MaB
ENA-SaB-PsB
ENA-SaB-MeB
SAA-MaB-IdB
ENA-MUA/PsB-SaB (blandet i musik og psykologi)
MAA-KeB-BiB/SaB (blandet i biologi og samfundsfag)
MAA-FyB-KeB
og endelig en aspergerstudieretning med MAA/ENA-SaB-KeB
TP fortalte, at valget af valgfag har været imødeset med spænding, fordi kravet,
om at alle skal have mindst et naturvidenskabeligt fag på mindst B-niveau, er
ændret derved, at man til gruppen af naturvidenskabelige B fag nu også
henregner matematik B. Det betyder at yderligere to at vores studieretninger
opfylder dette krav med deres studieretningsfag, og færre er dermed tvunget til at
vælge naturvidenskabeligt fag som et af deres valgfag. Lidt afhængigt af de
omvalg, der forestår som følge af meget få ønsker til visse fag, regner vi med, at
det i forhold til sidste år kommer til at betyde 1-2 naturvidenskabelige valghold
færre på B-niveau. Det ser ikke ud til at ændringen har ført til, at flere vælger
matematik B.

-

Brobygning til
Aspergerklasse

Vi har haft 13 elever i brobygning i december, og vi tilbyder også brobygning i
januar. Det svarer nogenlunde til sidste års interesse. Aspergerordningen, som
indtil videre har haft status af forsøg, bliver nu gjort permanent. Alt tyder på, at
MfG bliver en af de 3 skoler, som fremover fast udbyder stx i særlige
aspergerklasser.

-

Skolens
fødselsdagsfest

Igen i år en god fest for forældre, elever og ansatte. Der har de senere år været en
tendens til at stadig flere tidligere elever deltager i festen. I år deltog mere end
160 gamle elever i festen.

-

Status på byggerier:
musikhus mm.

Vi er nu helt færdige, men har dog stadig et lille hængeparti mht. lyddæmpningen
i musikhuset. Vi afventer et notat fra seneste besigtigelse.
Økonomien holder sig inden for den budgetterede ramme.

3. Budgetopfølgning

BN gennemgik kort budgetopfølgningen. BN bemærkede herunder nogle
afvigelser som følge af dispositionsbegrænsningen, den ekstra 1g klasse, som
startede i august, og en række merindkøb af undervisningsmidler. De afvigelser,
der har været på bygningens drift, skyldes periodeforskydninger.

Taget til efterretning

4. Vedtagelse af budget
2014 (bilag)

BN indledte med at bemærke, at budgettet er lavet med udgangspunkt i det
oprindelige finanslovsforslag. Undervisningsministeren har senest meddelt, at den
tidligere varslede 2 % begrænsning i 2014 (til omstillingspuljen) føres tilbage til
skolerne. Det er dog endnu uklart, hvordan det præcis vil påvirke de enkelte
taxametre. Vi afventer det endelige takstkatalog. BN vurderer at der med denne
tilbageføring venter en mulig forbedring af budgettet på ca. 800.000 kr.
BN gik derefter over til at redegøre for budgettet i hovedtræk og redegjorde
herunder for en række af de forudsætninger, som er lagt til grund.
Budgettet er behandlet i Pædagogisk råd og i Samarbejdsudvalget, hvor
tillidsrepræsentanten satte spørgsmålstegn ved anvendelsen af den varslede
tilbageføring af 2 %. Ledelsens udspil har her været, at midlerne primært
anvendes til at fremrykke planlagt renovering/vedligeholdelse, se endvidere punkt

Enstemmigt godkendt.

6 nedenfor.

5. Justering af vedtægt for
Midtfyns Gymnasium
(bilag).

Der er kommet en ny bekendtgørelse på området, som har ført til nogle mindre
justeringer. Formanden gennemgik de ændringer, der er foretaget. Den justerede
vedtægt er vedlagt som bilag.

Godkendt og underskrevet

6. Ombygninger og
renoveringer
2014(bilag)

Som det fremgik af budgetforslaget Er der afsat 3,3 mio. til ombygning og
renovering. Vi har først og fremmest et ønske om at
modernisereomklædningsfaciliteterne. Et andet ønske er en renovering og
ombygning af administrationsområdet. Et tredje ønske er en renovering af køkken
og lærerværelse. Endelig ønsker vi at komme videre med udskiftning af
facadeelementer.

Godkendt.

7. Ferieplan 2014-15
(bilag)

Meget tyder på, at kommunen flytter vinterferien 2015 til uge 7. Hvis det sker,
følger vi efter.

Taget til efterretning

8. Sammensætning af
gymnasiets kommende
bestyrelse

Sammensætningen af den kommende bestyrelse blev kort drøftet.

Evt.

/TP

Formanden og rektor takkede for godt samarbejde i årets løb.
Næste møde bliver denne bestyrelses sidste møde og er fastsat til tirsdag den 18.
marts kl. 15.30.
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