Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Onsdag den 3. februar 2010
Medlemmer af bestyrelsen:
Svend Aage Koch-Christensen
Herdis Hanghøi
Hans Erik Pedersen
Gert Flensberg
Kasper Jacobsen
Kathrine Juul Nielsen
Søren Hvarregaard
Per Torp Pedersen
Helle Stryhn
Børge Bisgaard Hansen
Claus Michelsen
Mette Steffensen

Fhv. adm. direktør
Socialudvalgsformand
Lektor
Lektor
Gymnasieelev
Gymnasieelev
Rektor
Vicerektor
Rektor, Sygeplejeskeudd. i Svendborg
Skoleinspektør
Institutleder, IMADA på SDU, Ph.d.
Fysioterapeut

Afbud:
Mette Steffensen
Økonomichef Birthe Nielsen deltog i mødet.

Formand. Udpeget af DI Fyn
Indstillet af kommunalbestyrelserne i regionen
Valgt af personalet (med stemmeret)
Valgt af personalet
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
Valgt ved selvsupplering

Behandling af dagsorden
Dagsorden

Orientering, diskussion

Beslutning

1. Godkendelse af referat fra
sidste møde

Godkendt

2. Rektors beretning.

Tages til efterretning

Vi har accepteret statens
købstilbud.

På grundlag af den bemyndigelse, som bestyrelsen gav
formandskabet på sidste møde, har formandskabet
forhåndsaccepteret det købstilbud, som staten har givet os på
18,5 mio. Ledelsen har efterfølgende indhentet
finansieringstilbud, som behandles under punkt 3 på dagens
dagsorden.

Sne og skoledrift.

Skolen var lukket tirsdag eftermiddag den 2. februar og
orienteringsmødet samme aften blev flyttet til torsdag den 4.
februar.

UVM besøg fredag den 12.
februar vedr. vores Asperger
ansøgning

Repræsentanter for undervisningsministeriet besøger gymnasiet
fredag den 12. februar. UVM rejser i øjeblikket rundt og
besøger nogle af de skoler, som har ansøgt om at oprette
Asperger klasser. Det er nemlig besluttet at åbne 4 nye forsøg
med sådanne klasser. Vi mener, at vi har et rigtig godt bud på et
sådant tiltag, og vi vil naturligvis præsentere vores projekt og
forsøge at sælge skolen så godt som muligt. Repræsentanter fra
de to specialskoler på området og kommunen vil også deltage i
mødet. En række lærere har ytret ønske om at deltage i
projektet, og vi mener således at både lærerkorps og
organisation er på plads. Vi er dog lidt bekymrede for om det
kan nås at visitere kommende elever til skolestart allerede til
august 2010.

Buskøreplaner

3. Beslutning om optagelse af
lån til køb af bygninger

4. Kommunikationsstrategi for
Midtfyns Gymnasium

Det udspil til nye køreplaner, som vi har modtaget, ser generelt
rigtig godt ud. Elevernes muligheder for at komme med bus til
skolen er blevet forbedret på en række områder og for mange
vil det ikke mindst betyde kortere transporttid. Vi vil dog
udtrykke en vis bekymring for muligheder for frivillig
undervisning, møder o.l. Hvis planerne i deres nuværende form
gennemføres, vil det betyde, at skolens ringetider rykkes 15-20
minutter, så skoledag starter kl. 8.15 eller 8.20.

BN orienterede om de lånetilbud vi har fået fra tre forskellige
kreditforeninger. Lånetilbuddene omfatter forskellige lånetyper.
Lånetilbuddene er ret enslydende – kun bidragssatserne varierer
en lille smule.
Alle kreditinstitutioner gav udtryk for, at de vil finansiere hele
købsprisen og var også positive med hensyn til optagelse af
eventuelle tillægslån i forbindelse med modernisering eller
ombygning.
Bestyrelsen bemyndiger formandskabet til at optage lån på hele Godkendt
købsprisen på 18,5 mio. Lånet sammensættes med 2/3
fastforrentede lån og den resterende 1/3 med en grad af variabel
rente.
Formanden vil deltage i de afsluttende forhandlinger med
kreditforeningerne.
Som baggrundsmateriale omdelte HV Region Syds prognose
for det fremtidige elevtal.
Med henblik på at etablere en kommende moderniserings- og
Godkendt
vedligeholdelsesplan bad HV bestyrelsen godkende, at vi beder
et arkitektfirma komme med forslag til moderniseringsplan for
skolen.
HP præsenterede et forslag til en kommunikationsstrategi og
Tages til efterretning
kom herunder ind på en række af de metoder og det
baggrundsmateriale, som har været anvendt i arbejdet. I takt
med at skolen bevæger sig mere og mere i retning af at operere

5. Sammensætning af ny
bestyrelse. Orientering om
udpegning.

på markedsmæssige vilkår, bliver det vigtigt at være bevidst om
omverdenens (kundernes) opfattelse af os. Vi skal derfor
bevidst arbejde med hvordan vi kommunikerer, så kunderne får
øje på de mange kvaliteter, som vi besidder.
Svend Aage forsøgte at se på kommunikationsstrategien med
en erhvervsleders briller og præsenterede kort disse tanker.
Også elevrådet havde gjort sig tanker om dele af indholdet i
kommunikationsstrategien. De har ved et rundspørge i
klasserne i ugen op til dette møde spurgt i 1g klasserne om
elevers syn på skolen og resultatet bekræfter også nogle af de
iagttagelser, som er gjort i arbejdet frem mod
kommunikationsstrategen: Fællesskabet og geografien spiller
en stor rolle, når eleverne vælger MfG. Eleverne foreslår også,
at vi også lægger vægt på vores tilbud om virtuel lektiehjælp i
vores markedsføring.
Begrebet faglighed blev diskuteret, og det blev understreget, at
faglighed skal forstås bredt – virtuel lektiehjælp er f.eks. også
en vigtig del af fagligheden. Så når vi slår på fagligheden, er
det altså ikke isoleret og rendyrket ”hardcore” fag-faglighed.
Det er vigtigt at understrege, at faglighed og fællesskab ikke er
hinandens modsætninger – tværtimod – fællesskabet er en
vigtig forudsætning for fagligheden, når den skal udbredes til
dem, det hele drejer sig om nemlig eleverne.
Kommunikationsstrategien er oplagt et emne for det kommende
strategiseminar.
HV har modtaget udpegningspapirer fra de
Tages til efterretning
udpegningsberettigede instanser. Alle de eksternt udpegede
medlemmer fortsætter. Medarbejderrepræsentanter vælges via
samarbejdsudvalget, der har nedsat en gruppe, der skal stå for
valget. Den nye bestyrelse konstitueres på mødet i maj – se
mødeplan nedenfor.

6. Status vedr. administrative
fællesskaber.

7. Drøftelse af strategiseminar
forår 2010

8. Evt.

TP

Den KPMG analyse, som skal være beslutningsgrundlag for
bestyrelserne, er lige kommet. Den offentliggøres koordineret
på de fynske gymnasier. Det er besluttet at lave et
administrativt fællesskab vedr. bygningsvedligeholdelse.
Rapporten forelægges bestyrelsen senere.
Bestyrelsesforeningen har også lavet en rapport om mulige
administrative fællesskaber. Svend Aage vurderer ikke, at der
er noget nyt af interesse for MfG i denne rapport.
I lighed med tidligere afholdes strategiseminar. Programmet er
ikke endeligt fastlagt, men to bøger sendes ud til inspiration og
kommunikationsstrategien, som er omtalt ovenfor, kommer i
spil.
Bestyrelsesmøder og strategiseminar
Tirsdag den 16. marts kl. 15.15. Regnskab
Onsdag den 21. april – 22. april Strategiseminar
Onsdag den 5. maj kl. 15.15. Konstituering og planlægning af
møder for resten af året.

Tages til efterretning

Tages til efterretning

Godkendelse og underskrift
Navn
Svend Aage Koch-Christensen
Formand
Helle Stryhn
Næstformand
Herdis Hanghøi
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Kasper Jacobsen
Kathrine Juul Nielsen
Søren Hvarregaard

Dato

Underskrift

