Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
mandag den 19. marts 2012
Medlemmer af bestyrelsen:
Svend Aage Koch-Christensen
Herdis Hanghøi
Hans Erik Pedersen
Birgitte Herløv Madsen
Jakob Hastrup
Marlene Breum
Helle Stryhn
Børge Bisgaard Hansen
Claus Michelsen
Lisbeth Bundesen

Fhv. adm. direktør
Formand. Udpeget af DI Fyn
Socialudvalgsformand
Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Lektor
Valgt af personalet
Lektor
Valgt af personalet (med stemmeret)
Gymnasieelev
Valgt af eleverne
Gymnasieelev
Valgt af eleverne
Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen
i Svendborg.
Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt
Skoleinspektør
Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Prodekan for uddannelse,
Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU Udpeget af Syddansk Universitet
Studerende ved Århus Universitet
Udpeget ved selvsupplering

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog i mødet.

Behandling af dagsorden
Dagsorden

1. Godkendelse af
referater fra seneste to
møder

Orientering, diskussion

Beslutning

12. decembers ordinære møde

Godkendt.

16. januars ekstraordinære møde

Godkendt.

2. Rektors beretning

Taget til efterretning

- Søgetal og status for
aspergerklassen

Vi har 163 ansøgere til gymnasiet og 14 ansøgere til aspergerklassen.
Der er tale om et lille fald sammenlignet med sidste år (177 til gymnasiet), som
delvis kan forklares demografisk med en lidt mindre årgang af unge i vores
optagelsesområde.
Vi forventer at oprette 6 gymnasieklasser og en aspergerklasse.
Der er tilsyneladende tale om et lille fald i frekvensen, men vi mangler endnu at
analysere, om der er tale om en signifikant udvikling, eller der blot er tale om
tilfældige udsving. Vi bemærker endvidere, at en tendens til at en stadig mindre
andel af ansøgere vælger naturvidenskabelige studieretninger desværre er fortsat.

- Udviklingspulje under
Ministeriet for Børn og
Undervisning

I et samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune ansøger vi en udviklingspulje
under Ministeriet for Børn og Uundervisning om 270.000 til at styrke samarbejde
mellem gymnasiet og folkeskolerne i kommunen. Fra samme pulje ansøger
studievejlederne om 30.000 til et projekt, der har til formål at styrke
mundligheden for elever fra studiefremmede miljøer.

-

Studieophold i Berlin

Fra UU vejleder Ole Vestergaard, Årslev har vi overtaget et samarbejdsprojekt,
der hvert år giver dimittender fra MfG mulighed for længere ophold i Berlin.

-

Dygtige elever

Sidste år vandt to af vores elever Forskerspirefinalen. Lige nu har en elev fra MfG
vundet den danske finale i filosofi-OL, en elev er i finalen for Unge Forskere og

en elev deltager (som den eneste fra Fyn) i Georg Mohr Matematik finalestævnet.
Vi håber, at de flotte resultater kan være med til at understrege, at MfG også er en
skole med en høj faglig profil.
-

Aspergerklassernes
fremtid.

Alt tegner til at ordningen med særlige aspergerklasser er på vej til at blive
permanent og skrives ind i loven. Vi har i den forbindelse haft besøg af en gruppe
embedsfolk fra Ministeriet for Børn og Undervisning, som især var interesseret i
de særlige elementer i vores forsøg.

-

28-reglen

28-reglen, som er blevet omtalt på sidste bestyrelsesmøde, er nu lov. Der er
kommet nogle forskellige undtagelsesregler, men facit er, at mistede indtægter
ikke kan opvejes helt af det øgede tilskud. Vi skal derfor i gang med at finde
kompenserende besparelser.

3. Årsopgørelse 2012
(bilag)

Formanden oplyste, at da revisor ikke kunne være til stede på bestyrelsesmødet,
Godkendt
har han sammen med ledelsen gennemgået regnskabet.
BN gennemgik indledningsvis kort nogle ændringer i regnskabspraksis og forsatte
derefter med en gennemgang af årsopgørelsen. Undervejs forklarede BN de
relativt store forskydninger, der har været i forhold til budgettet, som primært
skyldes flere elever, mindre frafald og ikke mindst byggesagen.
HV gennemgik herefter ledelsesberetningen.
Formanden gennemgik revisionsprotokollen. Revisor har i forbindelse med
revisionen ikke fundet anledning til bemærkninger. Et forbehold i protokollen for
revision af IT Centeret er siden bortfaldet, da denne revision nu foreligger med
blank påtegning.

4. Ny regnskabsinstruks
(bilag)

Revisionen har godkendt instruksen, som her fremlægges til bestyrelsens
godkendelse.

5. Budgetopfølgning

BN arbejder i øjeblikket på det første perioderegnskab. Det er endnu ikke helt
færdigt, men BN oplyser, at det første perioderegnskab ikke ser ud til at rumme

Godkendt

væsentlige afvigelser fra det budgetterede.

6. Status for byggesag

Processen med ombygning af kantinen og renovering/nybygning vedr. de kreative Bestyrelsen giver den
fag er blevet lidt forsinket, idet det viser sig at det projekt, som bestyrelsen
ønskede fuldmagt
nikkede til på sit møde i januar 2012, rummer nogle musiklokaler, som er for små.
Arkitekten arbejder nu på et revideret udkast. Formanden beder derfor bestyrelsen
om fuldmagt til sammen med HV at godkende et justeret projekt, under
forudsætning af, at det i store træk kan rummes inden for den økonomiske ramme,
der lå til grund for projektet præsenteret i januar.

7. Program for
strategiseminar 26.-27.
april 2012

Der er reserveret plads på Thaisenhus 26.-27. april. Strategiseminaret starter den
26. kl. 14.30 og afsluttes med morgenmad den 27.april.
Forskellige mulige emner blev drøftet. HV sammensætter nu et program sammen
med HP og BM.

8. Evt.

Inden strategiseminaret vil formanden være ”elev for en dag”. Andre medlemmer
af bestyrelsen er velkommen til at prøve det samme.
Lisbeth Bundesen afslutter sin uddannelse i juni måned og har lige nu fået tilbudt
ansættelse på Herning Gymnasium. Lisbeth fortsætter i bestyrelsen.
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Taget til efterretning

Godkendelse og underskrift
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