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1. Godkendelse af referat fra
forrige møde

2. Orientering:
Dannelse af studieretninger
pr. 1. januar 2016

Beslutning
Godkendt

Taget til efterretning
TP orienterede om studieretningsvalget, som har resulteret i at vi opretter 6 stx klasser,
herunder en blandet studieretning: MAA-FyB-KeB, MAA-SaB-KeB, SAA-MaB-IdB,
ENA-SaB-MaB, ENA-SaB-PsB, ENA-MUA/MaB-SaB

Brobygningsforløb til
Aspergerklasse

Søgning til brobygningsforløbet tegner positivt for søgningen til vores aspergerklasse

Skolens fødselsdagsfest

Forløb rigtig godt og var ikke, som der sidste år var lidt tilløb til, for domineret af 3.
eleverne. Bygningsjubilæet blev fejret særskilt fredag den 4. december med bl.a. tale af
rektor ved SDU Henrik Dam og musik ved Claus Hempler, som er tidligere elev på MfG

Rektormødet 2015

Temaet var kvalitet og økonomi. Ministeren løftede på mødet sløret for, at der er en
gymnasiereform under opsejling i begyndelsen af det kommende år, formodentlig til
ikrafttræden sommeren 2017. Indholdet ligger ikke endelig fast, men meget tyder på et
adgangskrav med karakteren 4, færre studieretninger, flere med matematik B og at flere
skal tilskyndes til at vælge en studieretning med tre sprog.

DE-benchmark om
løfteevne

I Dansk Erhvervs benchmark af de danske gymnasier er Mfg nr 32 i Danmark, nr 4 i RSD
og nr 2 på Fyn.

KPI indberetning til UVM

I efteråret har vi indberettet de såkaldte Key Performance Indicators til UVM.
Indberetningen har først og fremmest fokus på at afdække, hvor mange timer lærerne
er sammen med deres elever. Især fordi vi har omlagt en stor del af det skriftlige
arbejde til skrivning på skolen under lærervejledning, lever vi i høj grad op til ønsket om,
at lærerne er mere sammen med deres elever.

Campus

Campusdannelsen i Fåborg er opgivet.

Qvartz rapport

Der er udsendt en rapport, der beskriver besparelsespotentiale på
ungdomsuddannelserne. Umiddelbart ser det ikke ud til, at her er så meget at hente for
stx skolerne, men vi vil naturligvis læse rapporten og om muligt hente inspiration.

Danske Gymnasier

HV er valgt til nyt bestyrelsesmedlem i Danske Gymnasier (den tidligere Rektorforening)

3. Budgetopfølgning (bilag)

Det er gået lidt bedre end forventet. Det skyldes primært lidt mindre frafald end
forventet og lidt flere studenter (færdiggørelsestaxameter).
Vi forventer samlet et fornuftigt resultat.

Taget til efterretning

4. Budget (bilag)

BN gennemgik budgettet i hovedtræk. Budgettet er baseret på de udmeldte tilskud i
finanslovsforslaget (som endnu ikke er godkendt) og forventet uændrede tilgang af
elever. På udgiftssiden reduceres udgiften til løn- og personale omkostninger som følge
af forventede personalejusteringer, der følger af nedgang i klassetal og forventede
ændringer i personale på orlov – se punkt 8.

Godkendt.

5. Langtidsbudget (Bilag)

BN præsenterede et langtidsbudget, som er baseret på de udmeldte fremtidige takster
og besparelser. Vi håber, at vi med den forventede naturlige afgang kan undgå
afskedigelser. Det forudsætter dog, at afgang kan erstattes internt og ikke kræver
ansættelser. I beregningerne forudsættes det også, at vikariater kan læses internt (uden
ansættelser)

Taget til efterretning

6. Strategi. Strategiseminar
1/2 - 2/2 2016

Ledelse og strategiudvalg foreslår emnet Kvalitet og økonomi. Vi forestiller os en fælles
start på skolen med oplæg om kvalitet for bestyrelse, lærere og ledelse (HV undersøger
mulige oplægsholdere)

Bestyrelsen beder ledelsen
arbejde videre med planerne.

7. Evaluering af bestyrelsens
arbejde (bilag)

CM gennemgik kort resultatet af undersøgelsen. CM opfordrede til, at vi med
udgangspunkt i analysen i bestyrelsen på bestyrelsesmøderne i foråret 2016 med
formandsskabet som arbejder videre med nogle af de områder, hvor materialet peger
på, at der er plads til forbedringer.

Taget til efterretning

8. Orientering om
afskedigelser pr. 1/8 2016

Vi skal desværre tage afsked med 4 lærerårsværk til sommer. Afskedigelserne skyldes en
kombination af en nedgang i klassetal og at nogle lærere på orlov kommer tilbage. Disse
afskedigelser er varslet i SU og på et medarbejdermøde. SU har efterfølgende drøftet
afskedigelseskriterier.
Høringsskrivelser overbringes i midten af januar, og afskedigelserne overbringes ved
udgangen af januar.

Taget til efterretning

9. Orientering om
kortlægning af
”Professionel kapital”
samt handleplan (Bilag)

Denne undersøgelse har erstattet den sædvanlige APV. HV redegjorde for baggrunden
for undersøgelsens tilblivelse. Undersøgelsen afdækker en række problemfelter, som vi
nu skal arbejde videre med.
På et medarbejdermøde i begyndelsen af denne uge tog vi fat på dette arbejde.
SU arbejder videre med opgaven med afsæt i input fra medarbejdermødet. Arbejdet
med skolens professionelle skal fremme samarbejdet på skolen og har således et
skoleudviklingsperspektiv.

10. Ferieplan 2016-17

Ferieplanen er for så vidt angår eleverne en kopi af Fåborg-Midtfyn Kommunes
ferieplan. Det skyldes, at en meget stor del af vores elever benytter de kommunale
skolebusser

11. Evt.

Anne Lehnsted, som har været ansat på skolen siden 1984, døde i november.

/TP

Taget til efterretning.

Godkendt.
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