Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse
Onsdag den 5. maj 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

1. Godkendelse af referat fra
forrige møde
2. Opsamling på
strategiseminaret

Beslutning
Godkendt

HV tog udgangspunkt i 09/10 handlingsplanen, som omfattede
- Det virtuelle MfG
- Det sunde MfG
- Studietræning
- Internationalisering
og foreslog for det kommende skoleår 10/11
- Ekstern kommunikation
- Det virtuelle MfG
- Værdi-, visions- og målsætningsproces incl. en
virksomhedsplan
Centrale elementer bliver lancering af en ny hjemmeside og
fornyelse af vores publikationer.
Uddannelse af elevambassadører. Forskellige muligheder for
konkrete ambassadøropgaver blev diskuteret. Det er svært at
vide hvad der er godt/mindre godt – det prøves nu af i et
samarbejde med Nordagerskolen hvor elever og lærere fra
folkeskolen og gymnasiet afprøver nye ideer til
ambassadøraktiviteter, brobygningsforløb m.v.
En gruppe nedsættes med henblik på samarbejdet.
Facebookgruppe med informationer, videoer, musik,… med
elevredaktion og en enkelt lærermedhjælp.
Ideer om MfG som CO2 neutral, MfG som papirløs skole.
Vi skal fortælle hvem vi er f.eks. aldersfordeling.
Studieretninger skal tydeliggøres – hvad de kan bruges til og
pakkes ind, så de fremstår som spændende.
Forslag om en IT-studieretning.
Forslag til ny handlingsplan bringes nu i pædagogisk råd.

3. Konstituering

Valg af formand og næstformand.
Den nyvalgte formand bød Birgitte velkommen som nyt
medlem af bestyrelsen.
Der skal vælges yderligere et medlem af bestyrelsen.
Forskellige muligheder for at bringe nye kompetencer ind i
bestyrelsen blev overvejet. Emnet tages op på førstkommende
bestyrelsesmøde.

4. Rektors beretning.

Svend Aage KochChristensen valgt som
formand og Helle Stryhn
valgt som næstformand

Tages til efterretning

Skødet er underskrevet

Lige inden mødet er skødet underskrevet. Skødet skal nu
tinglyses, og der forventes 3-4 måneder inden lånet kan
hjemtages.

Status vedr. besættelse af
stillinger samt afgang af
lærere

Vi har ansat en civilingeniør til at undervise i matematik og
fysik, en lærer med biologi og kemi og en lærer med dansk og
engelsk. De to sidste er fastansættelser.
Vi tager afsked med Torben Schmidt, der går på pension. Vi
har endvidere taget afsked med Pernille Sørensen, Martin
Antvorskov som har fået ansættelse på henholdsvis Solrød
Gymnasium og Odense Katedralskole.
Der er timerester i spansk, idræt, fysik og matematik

Dimission

Fredag den 25/6 kl. 10. Bestyrelsen er inviteret.

Status mht. Aspergerklasse

Der er to ansøgere på papir, men flere er på vej.

Nye klasser

167 nye ansøgere. 2 naturvidenskabelige klasse2, 2 sproglige
og 1 med henholdsvis samfundsfag-matematik og en
musikstudieretning.

Kantinen

De er indkommet 6 ansøgere. 2 kommer til samtale i den
kommende uge

Moderniseringsplan

Udkast til moderniseringsplan fra arkitekternes ventes inden
længe. Moderniseringsplanen præsenteres for PRF og på
bestyrelsens næstkommende møde

Gallafest

Gallafesten er taget meget vel imod af eleverne og er uden tvivl
kommet for at blive.

European Business Games

3 elever fra vores erhvervsøkonomihold har vundet DM i
European Business Games og skal nu til EM.

Naturvidenskabssamarbejde

Der er indgået en samarbejdsaftale med SDU, Vestfyns
Gymnasium og Fåborg Gymnasium.

5. Budgetopfølgning (BN,
bilag)

BN gennemgik og kommenterede kvartalsregnskabet.
Vi har været gode til at fastholde elever. Vi har 8 flere elever
end budgetteret svarende til et betydeligt økonomisk plus.

Taget til efterretning

6. Kapacitet og fordeling

Der er en vis bekymring for den decentrale gymnasiestruktur.
Nogle gymnasier ønsker en liberalisering på området og her på
øen har OK varslet, at de næste år ønsker at hæve kapaciteten
og en række øvrige skoler følger trop. Det betyder, at der bliver
færre elever at fordele, og konkret kan det betyde, at vi måske
ikke kan fylde vores klasser op.
Den nye undervisningsminister har tilkendegivet, at hun vil
beskytte de decentrale gymnasier.
Vi arbejder for at så mange elever som muligt søger MfG som
deres første prioritet – det vil alt andet lige være i skolens
interesse.

Vi ønsker at fortsætte det
solidariske
fordelingssystem

7. Evt.

Kommende møder
Mandag den 21. juni kl. 15.15
Onsdag den 8. september kl. 15.15
Mandag den 13. december kl. 15.15

/TP
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
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