Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 19. maj 2015
Medlemmer af bestyrelsen:
Claus Michelsen
Helle Stryhn

Formand. Udpeget af Syddansk Universitet

Bjarne Nielsen
Søren Sønderlund Hansen
Marlene Overgaard
Niels Julskjær

Professor, SDU
Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg.
Skoleinspektør
Selvstændig
Studerende, SDU
Direktør

Lise-Lotte Hofmann Frisch
Andreas Boesgaard Kragh

Lektor
Lektor

Valgt af personalet (med stemmeret)
Valgt af personalet

Malte M. Olsen
Jonas Starklint

Gymnasieelev
Gymnasieelev

Valgt af eleverne
Valgt af eleverne

Rektor, økonomichef og vicerektor deltog i mødet.
Fraværende med afbud:

Næstformand. Udpeget af UC Lillebælt
Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Udpeget af Fåborg-Midtfyn kommune
Udpeget ved selvsupplering
Udpeget ved selvsupplering

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning.

Taget til efterretning

Elevtilgang 2015

Vi fik 172 primæransøgere og opretter 6 klasser. Dertil kommer en aspergerklasse.
Der er en lille stigning i frekvensen og kommunen har nu den højeste gymnasiefrekvens
på Fyn!

Status på besættelse af
stillinger og årsvikariater
samt afgang af lærere

Vi tager afsked med en fastansat lærer Ole Hjort efter 35 års ansættelse. Derudover
tager vi afsked med nogle årsvikarer. Vi har indtil nu fastansat en lærer med fagene
matematik og erhvervsøkonomi og to årsvikarer og mangler endnu at besætte nogle
timerester.

Dimission

Fredag den 26. juni kl 10. Alle medlemmer af bestyrelsen er inviteret.

Opgavefordelingen

Opgavefordelingen er foregået uden de store problemer, men der er nye udfordringer i
kølvandet på OK 13 og nu OK 15: Vi ser en tendens til at porteføljerne bliver mere
differentierede, hvor den individuelle arbejdskapacitet får stadig større betydning.

3. Budgetopfølgning (bilag)

BN gennemgik kort det udsendte bilag - perioderegnskabet.
BN fortsatte og fortalte, at vi har fået udmeldt en 1% dispositionsbegrænsning, som vi
formoder kommer til at koste skolen omkring 400.000. Når vi ved noget endeligt, vil
ledelsen se på sagen og overveje mulige skridt, der kan adressere besparelsen.
På næste møde planlægges at se på et langtidsbudget, der rækker frem til 2018.

Taget til efterretning

4. Strategi: Præsentation af
indsatsområder 2015 – 16
(bilag, oplæg fra
uddannelsesledere)

Eva Katballe fortalte om matematiksamarbejdet med overbygningsskolerne i den
nordlige del af kommunen. Samarbejdet startede i 2012 og er nu en del af et større
matematikprojekt finansieret af region Syddanmark: LabMat, hvor SDU er tovholder.
Hovedomdrejningspunktet er undersøgelsesbaseret matematikundervisning, som tager
udgangspunkt i ”virkelige problemer” og elevens behov for at forstå deres omverden.
Pointen er, at det giver eleven en mere sand nødvendig grudlæggende viden og ikke
bare et skolefag, som hurtigt gemmes igen.
Henrik Stokholm fortalte med udgangspunkt i vores nye grundfortælling om de aktuelle
indsatsområder:
Mest mulig omlagt elevtid, hvor vi tænker skriftligheden sammen med mundtligheden,
skruer ned for karaktererne og op for feedback.
Synlig læring med fokus på hvad der virker og tænke det ind den daglige undervisning.
Fokus på den gode time, synlige læringsmål og elevernes selvvurdering.
Elever med i teams.
Arbejdet med innovation fortsættes og tænkes nu også ud i fagene.
Masterclass for Nordagerskolen og Tingagerskolen i matematik/fysik og engelsk.

Taget til efterretning

5. Udbud af studieretninger
2016 – 17

Vi ændrer ikke på udbud i forhold til indeværende år. Udbuddet synes at fungere, og vi
afventer et evt. kommende gymnasieforlig.

Tages til efterretning.

6. Beslutning om udbetaling
af engangsvederlag for
merarbejde til rektor i
skoleåret 2014-2015 iht.
ministeriets bemyndigelse
(bemyndigelse vedlagt
som bilag).

Formandskabet anbefaler at bemyndige rektor til at anvise engangsvederlag til den
øvrige ledelse.

Det blev besluttet at der for
skoleåret 2014-15 ikke
udbetales vederlag for
merarbejde til rektor.

Bemyndigelse til rektor
om anvisning af
engangsvederlag til øvrig

Formandskabet foreslår, at det indgår i dialog med skolens ledelse og udarbejder et
forslag til udspil til ny resultatløn-kontrakt.

Bestyrelsen giver rektor
bemyndigelse til at anvise
engangsvederlag til øvrig
ledelse i henhold
bemyndigelsen.

ledelse i henhold til
ministeriets bemyndigelse.

Bestyrelsen bemyndiger
formandskabet til i
samarbejde med ledelsen at
udarbejde udspil til ny
resultatløn-kontrakt i
henhold til bemyndigelsen.

Bemyndigelse til
formandskabet om
udarbejdelse af udspil til
ny resultatlønskontrakt i
henhold til bemyndigelsen
(ny bemyndigelse er
endnu ikke kommet).

7. Evt.

/TP

Formandskabet vil på næste bestyrelsesmøde komme med forslag til en evaluering af
bestyrelsesarbejdet siden den nuværende bestyrelse tiltrådte.
Vi lever op til målsætning om at mindst en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne er
kvinder. BN har indberettet sammensætning til UVM på særligt skema
Fastlæggelse af
Bestyrelsesmøder: onsdag den 2/9 kl. 15:30, onsdag den 9/12 kl. 15:30
Strategiseminar: 1/2 kl. 12.00 - 2/2 efter morgenmaden.

Godkendelse og underskrift
Navn
Claus Michelsen
Formand
Helle Stryhn
Næstformand
Søren Sønderlund Hansen
Bjarne Nielsen
Lise-Lotte Hofmann Frisch
Niels Julskjær
Marlene Overgaard
Andreas Boesgaard Kragh
Malte M. Olsen
Jonas Startklint
Søren Hvarregaard

Dato

Underskrift

