Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Tirsdag den 20. maj 2014
Medlemmer af bestyrelsen:
Claus Michelsen
Helle Stryhn

Professor, SDU
Uddannelseschef, Sygeplejeuddannelsen i Svendborg.
Skoleinspektør

Formand. Udpeget af Syddansk Universitet

Lise-Lotte Hofmann Frisch
Andreas Boesgaard Kragh

Lektor
Lektor

Valgt af personalet (med stemmeret)
Valgt af personalet

Malte M. Olsen
Ida Tønnesen

Gymnasieelev
Gymnasieelev

Valgt af eleverne
Valgt af eleverne

Bjarne Nielsen
Søren Sønderlund Hansen

Rektor, økonomichef og vicerektor deltog i mødet.

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

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

1. Godkendelse af referat
fra forrige møde

2. Konstituering, herunder
udpegning af
medlemmer valgt ved
selvsupplering (rektor
medbringer forslag i
henhold til vedtægten).

Beslutning
Godkendt

Niels Julskjær foreslås udpeget som selvsuppleringsmedlem med tilknytning til
erhvervslivet. Niels Julskjær har på forhånd tilkendegivet, at han gerne vil være
en del af bestyrelsen for MfG.
Marlene Overgård Jensen, som læser biologi på SDU og er tidligere elev på MfG,
foreslås udpeget som det andet selvsuppleringsmedlem. Også Marlene har på
forhånd tilkendegivet, at han gerne vil være en del af bestyrelsen for MfG.
Begge selvsuppleringsmedlemmer har efter mødet bekræftet deres ’ja’ til at
indtræde i bestyrelsen.
Formanden mindede om de gældende vedtægter og forretningsorden.

3. Rektors beretning

Claus Michelsen valgt til
formand.
Helle Stryhn valgt til
næstformand.
Rektor og vicerektor
forsætter som tilforordnede
som hhv. sagsbehandler og
referent.

Taget til efterretning

-

Elevtilgang 2014

Vi havde 167 ansøgere ved fristens udløb. Siden er der sket små bevægelser. Vi
har i øjeblikket givet 172 elever tilsagn om optagelse – altså en vis
overbelægning i forhold til det gældende klasseloft (28 elever i gennemsnit pr.
klasse på tælledagene), men vi har erfaring for, at nogle elever falder fra hen over
sommeren.
Dertil kommer en aspergerklasse med 12 elever.

-

Besættelse af
stillinger og
årsvikariater samt
afgang af lærere

Vi siger i år farvel til en række fastansatte: Uddannelsesleder Vibeke Åby
Nielsen og lærerne Lisbeth Bertelsen, Morten Sønderlund; Anette Fog, Nanna
Dissing og Gert Flensberg, Vi siger også farvel til årsvikarer Rady Georgieva,
Lasse Givoni, Jeppe Kühn Laugesen, Christina Fuglede Kiilerich; Mads

Kirkegaard Dalager. Til gengæld har vi fastansat Henrik Vestergaard Stokholm
som uddannelsesleder og Peter Toft, der skal i pædagogikum med fagene engelsk
og mediefag. Vi har endvidere ansat årsvikarerne Tatjana Maria Christensen,
Flemming Tybjerg, og et par årsvikarer er vej i psykologi og samfundsfag.
-

Dimission

Vi har dimission den 27/6 kl. 10. Bestyrelsen er hermed inviteret. Vi forventer i
alt 194 studenter. Det er den største årgang på MfG nogensinde. Vi ser også frem
til at dimittere den første aspergerklasse.

-

Byggeri

Ombygning af administration og omklædning i hallen er stadig under
forberedelse. De planer, som blev præsenteret på sidste bestyrelsesmøde, følges.

-

Fitnesspark

Indvies 28. maj kl.14. Vi inviterer repræsentanter for kommunen og for de fonde,
som har bidraget til projektet. Bestyrelsen har også fået indbydelse.

-

Stx i medierne

Spørgsmål om karakterkrav diskuteres i øjeblikket i medierne.

4. Budgetopfølgning
(bilag)

BN gennemgik perioderegnskabet, som er opgjort pr. 30/4. Undervejs
kommenterede BN flere af regnskabets poster, herunder de ret betydelige
periodeforskydninger. BN forventer et overskud, som ligner det forgangne års.
På anmodning fra lærerrepræsentant, vil BN undersøge om der er afsat midler til
lærernes merarbejde i budgettet.

Taget til efterretning

5. Indsatsområder
skoleåret 2014 – 15
(bilag)

Indsatsområderne er et resultat af arbejdet i strategiudvalget. HV gennemgik det
udleverede bilag, der beskriver

Taget til efterretning.

Det ”brede undervisningsbegreb”: vi tilmeldes Undervisningsministeriets forsøg
med studietid og studiefællesskaber.
Matematiksamarbejde med folkeskoler. Udviklingsprojekt støttet af RSD
Fysisk aktivitet som læringsfremmende element. Udviklingsprojekt i en 1g klasse.

”Tysk på tværs”
”Personlig træner”. Mentorordning i en pilotklasse.
Gensidig supervision.
Rettestrategier
Digital dannelse
6. Fremme af en ligelig

HV gjorde kort rede for indholdet i bekendtgørelsen. Vi lever fint op til
målsætningen.

Taget til efterretning. Den
formulerede politik på
området blev vedtaget.

7. Samarbejdsaftale
mellem de fynske
gymnasier (bilag)

HV præsenterede kort den reviderede samarbejdssamtale, som ud over det
lovbefalede samarbejde også er et interessefællesskab, der omfatter bl.a.
- Det almenpædagogiske samarbejde
- En fælles psykologordning
- Markedsføring
- Ledelsesudvikling
- Erfagrupper for forskellige personalegrupper
Indsatsområder i det kommende år er kapacitet, campus og en national strategi for
stx.

Taget til efterretning

8. Udbud af
studieretninger 2015 –
16 (bilag)

Der er en lille ændring i forhold til sidste år. De to samfundsvidenskabelige
studieretninger med hhv. erhvervsøkonomi C og informationsteknologi B udgår
og erstattes af én ny Samfundsfag A – Matematik B – Kemi B.

Taget til efterretning

kønsmæssig
sammensætning i
bestyrelsen og ledelsen,
jf. bekendtgørelse:
https://www.retsinformatio
n.dk/Forms/R0710.aspx?id
=146131
(bilag)

9. Redigering af studie- og
ordensregler (bilag)

De ændringer, som blev foreslået på sidste møde, er nu indarbejdet jf. det
fremlagte bilag.

10. Beslutning om
udbetaling af
engangsvederlag for
merarbejde til rektor i
skoleåret 2013-2014 iht.
ministeriets (MBU)
bemyndigelse af 27.
juni 2013.

Rektor, vicerektor og økonomichef deltog ikke under behandlingen af dette punkt. Punktet udsættes til næste
møde. Inden da fremsendes
materiale, som beskriver
ministeriets bemyndigelse.

Evt.

Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har kvitteret for modtagelse af regnskab. De finder
ikke anledning til at gøre bemærkninger.
Kommende møder
Tirsdag den 26/8 kl. 15.30
Torsdag den 11/12 kl.15.30

/TP

Godkendelse og underskrift
Navn
Claus Michelsen
Formand
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Næstformand
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