Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
mandag den 21. juni 2010
Medlemmer af bestyrelsen:
Svend Aage Koch-Christensen
Herdis Hanghøi
Hans Erik Pedersen
Birgitte Herløv Madsen
Casper Jacobsen
Kathrine Juul Nielsen
Søren Hvarregaard
Per Torp Pedersen
Helle Stryhn
Børge Bisgaard Hansen
Claus Michelsen

Fhv. adm. direktør
Socialudvalgsformand
Lektor
Lektor
Gymnasieelev
Gymnasieelev
Rektor
Vicerektor
Studierektor, Sygepl.udd. i Svendborg
Skoleinspektør
Institutleder, IMADA på SDU, Ph.d.

Afbud:
Katrine Juul Nielsen
Casper Jacobsen
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

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

Godkendt

2. Rektors beretning.

Taget til efterretning

Elevtilgang 2010

Vi har pt. optaget 167 nye elever. Fordelingsudvalget forventer
nogle for sent tilmeldte elever, så vi på MfG starter skoleåret
2010/11 med 168 nye elever fordelt på 6 1.g klasser.

Besættelse af stillinger og
årsvikariater samt afgang af
lærere

2 faste stillinger (begge uddannelsesstillinger)
Jakob Bækgaard med fagene dansk/engelsk
Peter Storkholm med fagene biologi/kemi
2 årsvikariater. En stilling i faget fysik og en stilling i fagene
matematik/fysik.

Dimission

Alle medlemmer af bestyrelsen er inviteret

Aspergerforløbet

Aspergerklassen er som tidligere meddelt bestyrelsen pr. brev
aflyst. Vi planlægger at ansøge igen næste år med en nytænkt
botilbud, hvor der er bedre mulighed for at tage hensyn til
elevernes individuelle behov.
Alle der har været skrevet op i år har meddelt, at de ønsker at
søge igen næste år.

Moderniseringsplan

Arkitektfirmaet har leveret et fortryk, som blev sendt rundt på
mødet. Den endelige plan ventes inden sommerferien.
Planen rundsendes til bestyrelsen, når den modtages.

Kantineforpagtning

Vi har indgået aftale med Susanne Birkholm, som er uddannet
kok og tjener.

Webredaktion ansat.

I forlængelse af strategiseminarets diskussion af en
kommunikationsstrategi, har vi etableret en webredaktion. Hans
Erik Pedersen som ansvarshavende redaktør og Sidsel
Nonnemann med ansvar for sociale medier.

Eksamen

Eksamen er i fuld gang. De mange glade studenter og deres
familier sætter deres præg på skolen i disse dage.

3. Klasse- og holddannelse
2010. Indstilling fra rektor
(bilag)

Taget til efterretning

4. Budgetopfølgning (BN,
bilag)

BN gennemgik regnskabet for maj måned i hovedtræk.
Bygningerne er stadig ikke med i regnskabet. Vi afventer
tinglysning af skødet.
Prognoserne for resten af året tyder på et overskud, som kan
dække den ene procents generelle besparelse, som er varslet.

Taget til efterretning

5. Udbud af studieretninger
2011/2012 (bilag).

Samme udbud som sidste år.
På strategimødet diskuterede vi muligheden for at oprette en
studieretning med det nye IT fag. Faget er tænkt sammen med
matematik og samfundsfag.
I beskrivelsen af studieretningen inddrages IMADA (Institut
for Matematik og Datalogi, SDU). Claus Michelsen oplyser, at
instituttet meget gerne samarbejder.

Bestyrelsen opfordrer til
at vi udbyder en
studieretning med det
nye IT-fag

6. Strategi og indsatsområder

HV præsenterede handleplanen, som er blevet revideret i

Godkendt

2010/11(HV, bilag).
Herunder evaluering af
strategiseminaret på
Ledernes Konferencecenter.

forlængelse af strategiseminaret.

7. Selvsupplering til
bestyrelsen. Drøftelse af
emner.

Forskellige mulige emner blev drøftet, og HV tager nu kontakt
til de mulige kandidater i den af bestyrelsen foreslåede
prioritering.

8. Fastlæggelse af processen
vedr. resultatløn for rektor.

Undervisningsministeriets høringsudspil vedr. resultatløn for
rektor blev kort drøftet. Der er ikke meget nyt, men
overgangsfrekvenser til de videregående uddannelser er tilføjet
som valgfrit element.
Formanden bad bestyrelsen give formanden og næstformanden
bemyndigelse til at vurdere opfyldelsen af den eksisterende
resultatlønkontrakt og til at forhandle en ny.
Formanden bad samtidig bestyrelsen give formandskabet
bemyndigelse til at anvise udbetaling af engangsvederlag for
merarbejde til rektor.

Formandskabet blev
bemyndiget til at vurdere
gennemførelsen af
eksisterende kontrakt og
til at udforme en ny.
Samtidig blev
formandskabet
bemyndiget til at anvise
udbetaling af
engangsvederlag for
merarbejde til rektor.

9. Drøftelse af det almene
gymnasiums optræden i
medierne: karaktergivning,
kapacitet og fordeling og
senest økonomiske
overskud.

HV orienterede om en række forhold, som har været i medierne
den seneste tid.
Overskud i sektoren (gennemsnit på 1,6 mio. i indeværende år)
har været en dårlig baggrund for at protestere mod den
generelle 1 procents besparelse, som lige er blevet meldt ud.
Men det rokker ikke ved det faktum, at gymnasierne generelt er
dårligt vedligeholdte, mange har negativ egenkapital osv., så vi
er nødt til at sikre os med et vist overskud, så vi ikke bliver
blæst omkuld af f.eks. små fremtidige udsving i søgningen.

Taget til efterretning

En artikel kæder selvejet sammen med et øget pres for at give

”gode karakterer”. Vi føler altid en stærk motivation til at gøre
en stor indsats for at vores elever får et godt udbytte af
undervisningen som muligt. Men denne motivation har altid
været der og har ikke noget med selvejet at gøre
Kapacitet og fordeling har også været oppe i medierne på det
seneste. Der er ikke noget der tyder på, at de aktuelle
udbygninger på Tornbjerg og den planlagte udbygning på
Katedralskolen vil føre til skolelukninger. Kun et markant
ændret søgemønster kan true de fynske skolers eksistens.

10. Bemyndigelse til at indgå
rengøringskontrakt.

HV bad om bemyndigelse til at forlænge den eksisterende
rengøringskontrakt.

11. Evt.

Kommende møder
Onsdag den 8. september kl. 15.15
Mandag den 13. december kl. 15.15

/TP

Rektor bemyndiges til at
forlænge eksisterende
rengøringskontrakt.

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

Dato

Underskrift

