Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
mandag den 20. juni 2011
Medlemmer af bestyrelsen:
Svend Aage Koch-Christensen
Herdis Hanghøi
Hans Erik Pedersen
Birgitte Herløv Madsen
Jakob Hastrup
Kathrine Juul Nielsen
Søren Hvarregaard
Per Torp Pedersen
Helle Stryhn
Børge Bisgaard Hansen
Claus Michelsen
Lisbeth Bundesen

Fhv. adm. direktør
Socialudvalgsformand
Lektor
Lektor
Gymnasieelev
Gymnasieelev
Rektor
Vicerektor
Studierektor, Sygeplejeuddannelsen
i Svendborg.
Skoleinspektør
Prodekan for uddannelse,
Det Naturvidenskabelige Fakultet, SDU
Studerende ved Århus Universitet

Afbud: Claus Michelsen, Kathrine Juul Nielsen, Jakob Hastrup
Økonomichef Birthe Nielsen deltog i mødet.

Formand. Udpeget af DI Fyn
Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Valgt af personalet
Valgt af personalet (med stemmeret)
Valgt af eleverne
Valgt af eleverne
Tilknyttet bestyrelsen som referent
Næstformand. Udpeget af CVU Lillebælt
Udpeget af skolechefen i Faaborg-Midtfyn Kommune
Udpeget af Syddansk Universitet
Udpeget ved selvsupplering

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

2. Rektors beretning

Beslutning
Godkendt

159 elever er i år indstillet til eksamen og alt tyder på, at alle
består eksamen.

-

Elevtilgang 2011

Vi har i øjeblikket 212 elever indskrevet til de nye 1.g klasser,
heraf 10 elever i den nye aspergerklasse. Næste år starter
skolen med i alt 544 elever.

-

Besættelse af stillinger
og årsvikariater samt
afgang af lærere

Karen Bennike og Mette Behrent går på pension efter mange
års ansættelse. Karen blev ansat i 1974 og Mette i 1979.
Vi har fastansat Stina Pedersen, Jakob Bille, Søren Østergaard,
Andreas Kragh, Jesper Møller Pedersen og Lise Lotte
Hartmann Frisch. Lars Schmidt Pedersen og Valentina Maras
fortsætter som årsvikarer. Vi har endvidere nyansat Helene
Christensen, Marie Østergaard og Willy Agerholm-Jensen som
årsvikarer og mangler nu kun en årsvikar i billedkunst

-

Dimission

Alle medlemmer af bestyrelsen er indbudt til at deltage

-

Status byggeri

Byggeriet er startet i dag. Vi har fået tilsagn om 3,6 mio. fra
undervisningsministeriet og har fået tilsagn om lån fra
kreditforeningen.

-

Oprettelsen af
aspergerklassen

Klassen oprettes med 10 elever. 4 udnytter det tilknyttede
botilbud og skal bo på kostskolens kollegium.

Taget til efterretning

-

Samarbejde med
kommunen

De af kommunens skoler med overbygning, som normalt
sender elever til MfG, tilbydes en lidt udvidet model af det
ambassadørprojekt, som i indeværende år blev udviklet og
gennemført i samarbejde med Nordagerskolen. Vi håber at
dette tiltag kan bidrage til at øge gymnasiefrekvensen også på
disse nye samarbejdsskoler.

3. Klasse og holddannelsen
2011. Indstilling fra rektor
(bilag)

HV orienterede om klasse og holddannelsen.

Taget til efterretning

4. Budgetopfølgning (bilag)

BN gennemgik kort det udleverede bilag.

Taget til efterretning.

5. Udbud af studieretninger
2012/2013 (bilag)

HV gennemgik studieretningsudbuddet for det kommende år.
Det indstilles, at næste års studieretningsudbud behandles
endeligt i PRF inden godkendelsen i bestyrelsen.

Godkendt.

6. Strategi og indsatsområder
2011/12 (HV, bilag).
Herunder evaluering af
strategiseminaret på
Ledernes Konferencecenter.

Det nye værdigrundlag svarer til det gamle værdigrundlag, men Taget til efterretning.
vi nævner ikke længere noget om den lille skoles fordele.
Sidste del af visionen er forsøgt gjort mere handlingsorienteret
og har karakter af målsætninger. Forfattergruppen fik endvidere
nogle råd til at den endelige sproglige udformning.
HV gennemgik den nye udviklingsplan og indsatsområder,
hvor det nye centrerer sig om
Organisationen som søges gjort mere projektorienteret – altså
færre faste udvalg og flere arbejdsgrupper med konkrete
opgaver.
Organisering af samarbejdet om klassen forsøges i højere grad
centreret omkring studieretningsteamene.

7. Fastlæggelse af processen
vedr. resultatløn for rektor.

Retningslinjer for udarbejdelse af resultatlønskontrakt
foreligger endnu ikke.
Formanden redegjorde for reglerne for udbetaling af
merarbejde til rektor.

Formandskabet
bemyndiges til at indgå
en resultatlønskontrakt,
når retningslinjer
foreligger.
Formandskabet
bemyndiges til at anvise
kr. 30.000 til udbetaling
til rektor for merarbejde.

8. Bemyndigelse til rektor til
udbetaling af vederlag for
merarbejde til ledere

Som svar på spørgsmål fra medarbejderrepræsentanterne
redegjorde formanden for reglerne for udbetaling af merarbejde
til ledere

Rektor bemyndiges til at
anvise udbetaling af
vederlag for merarbejde.
Loft 35.000 pr. leder.

9. Drøftelse af det almene
gymnasiums optræden i
medierne: elever med højt
fravær, ranking af skoler
efter karaktergennemsnit.

Fraværstallene præsenteres ukritisk i medierne. Fraværet skal
ifølge reglerne føres uanset grund. Det betyder f.eks., at
valghold på ekskursioner og elever, der deltager i
skoleturneringer o.l. føres fraværende. Der tages heller ikke
højde for elevernes aktiviteter i eksamensperioder.
På den måde bliver fraværet generelt ”overdrevet”.
På den anden side opfordres skolerne til at opfylde 95 %
målsætningen og altså til at skolerne gør deres yderste for at
eleverne gennemfører ungdomsuddannelsen.
En ranking af skoler efter karaktergennemsnittet synes ikke
seriøs, i hvert fald ikke så længe, der ikke tages hensyn til
”indgangsniveauet”, social baggrund osv.

10. Bemyndigelse til rektor til at
indgå forlængelse af
rengøringskontrakt.

Efter at have rådført os med Dansk Servicerådgivning har
skolen anmodet om en forlængelse af kontrakten på et år.

Bestyrelsen giver rektor
bemyndigelse til at
forlænge den
eksisterende kontrakt.

11. Processen for udarbejdelse
af krise- og beredskabsplan
(eksisterende plan i bilag)

Den eksisterende krise- og beredskabsplan er revideret og
suppleret med et afsnit om skoleskyderi. Den ligger nu til
udtalelse hos Falck, som er konsulenter på sagen

Taget til efterretning.
Når Falcks vurdering
foreligger, forelægges
sagen for bestyrelsen
.

12. Evt., herunder mødeplan for
næste skoleår.

Bestyrelsen takker Kathrine for et godt arbejde i bestyrelsen.
Kommende møder
26. september kl. 15.30. Arkitekten indbydes til at deltage i
med henblik på en eventuel fremrykkelse af byggeplanerne.
12. december kl. 15.30.

/TP

Godkendelse og underskrift
Navn
Svend Aage Koch-Christensen
Formand
Helle Stryhn
Næstformand
Herdis Hanghøi
Børge Bisgaard Hansen
Claus Michelsen
Lisbeth Bundesen
Hans Erik Pedersen
Birgitte Herløv Madsen
Jakob Hastrup
Kathrine Juul Nielsen
Søren Hvarregaard

Dato

Underskrift

