Referat af bestyrelsesmødet d. 4. juni 2008
Afbud: Benny Stougaard

1. Referat af mødet den 2. april underskrives.
2. Budgetopfølgning pr. den 30. april 2008.
Gregers Johannesen (GJ) gjorde rede for budgetsituationen på grundlag af de udsendte bilag. Der er tale
om en positiv afvigelse i forhold til budgettet på ca. 140.000 kr. Hertil kommer, at det skønnede elevtal
udviser en positiv afvigelse på 25 elever. Skolen har forsigtigt valgt ikke at lægge hverken indtægter og
afledede udgifter herfra ind i det reviderede budgetskøn.
GJ pointerede, at den budgetterede lønstigning på 2,7% p.a. i realiteten holder, fordi den
overenskomstmæssige lønstigning på 3,75% først har virkning fra april 2008.
GJ sagde om de finansielle poster, at der her næsten er tale om en fordobling på indtægtssiden. Det skyldes
det gode 2007-resultat samt den rentefri forhåndstildeling af statsligt tilskud.
Før puljer, der er fastholdt uændret, er der som nævnt tale om en positiv afvigelse på ca. 140.000 kr.
GJ tilføjede om de relative lønrelationer på skolen, at de er blevet præsenteret for bestyrelsesformanden.
Kurt Klaudi Klausen (KKK) sagde hertil, at han er helt tilfreds med det, han har set, og at det efter hans
mening var tilstrækkeligt for bestyrelsen med det. - Hvis nogen i bestyrelsen alligevel ønsker at se de
anonyme opgørelser, kan de henvende sig til rektor.
KKK konkluderede om budgetopfølgningen, at den er udtryk for en positiv udvikling, samt at den teknisk er
et meget professionelt arbejde.
3. Klassedannelse og kapacitet skoleåret 2008-2009.
Hanne Josephsen (HJ) sagde herom, at situationen siden april mødet har udviklet sig gunstigt. Skolen
opretter de ønskede 7 stx-klasser og 2 hf-klasser. Skolen har tillige ved fordelingsarbejdet på Fyn beholdt
alle sine primære ansøgere og har fået flyttet 7 elever til fra Svendborg Gymnasium. Klassedannelsen
betyder, at skolen til august vil have 2 klasser mere end hidtil.
Kostskolen vil med 118 elever være fyldt ved skolestart i august. Hertil kommer, at 14 elever står på
venteliste til at komme ind på kostskolen. 7 af disse elever er allerede optaget på skolen.
HJ sagde om IB, at søgningen pr. 15. marts til pre-IB havde været lavere end normalt, men at der
efterfølgende havde været søgning af kvalificerede ansøgere. Skolen har valgt at lave en relativ stor pre-IB
klasse for at optimere oprettelsen af diplomklassen i august 2009.
HJ tilføjede om fordelingsproblematikken på Fyn, at 135 elever ikke har fået opfyldt deres primære ønske,
56 af disse har klaget og kun 20 af klagerne er blevet efterkommet.

KKK konkluderede, at optagelsen er udtryk for en gunstig udvikling, der tillige er i fin overensstemmelse
med strateginotatets mål om en moderat vækst.
4. IB. Den politiske situation siden sidste møde vedr. fremtidig finansiering af IB. – Brev til
statsministeren vedlagt.
HJ fortalte, at brevet til statsministeren m.fl. var udtryk for, at situationen p.t. var gået i hårdknude.
IB-skolerne vil afholde konference på Christiansborg d. 27. oktober om IB.
HJ vil holde bestyrelsen orienteret.
5. Henvendelse fra Tietgenskolens direktør om evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg. Siden sidste møde.
HJ orienterede om udviklingen i forhold til den information, der allerede er tilgået bestyrelsen.
HJ fortalte, at Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST) kommer på besøg på skolen d. 13. juni. Formålet
med mødet er sammen med en repræsentant fra TietgenSkolen at få få fastlagt det kapacitetsbehov, der vil
opstå, hvis Nyborg Gymnasium overtager udbuddet af de merkantile uddannelser på Østfyn. Mødet skal
give grundlaget for at lave en oversigtlig skitsering af en ombygnings- og udbygningsplan for Nyborg
Gymnasium samt et overslag over hvad en ud- og ombygning vil koste. Prisoverslaget samt en opgørelse fra
Nyborg Kommune over søgefrekevensen til ungdomsuddannelserne fra 9. og 10. klasse i kommunens
folkeskoler er forudsætninger for den videre sondering i forhold til ministeriet.
Bjørn Petersen (BP) sagde hertil, at det var vigtigt med en dygtig visualisering af et sådant projekt. Der var i
bestyrelsen tilslutning til dette synspunkt, og skolens ledelse vil efter nævnte møde tage kontakt til en
arkitekt og forhøre sig om mulighederne herfor.
HJ fortalte, at skolens personale er blevet orienteret om TietgenSkolens henvendelse og skolens reaktion
herpå. Sagen har ikke været drøftet med personalet, men det er HJ’s fornemmelse, at det er opbakning i
lærerkollegiet til skolens tilgang til TietgenSkolens forespørgsel. Medarbejderrepræsentanterne i
bestyrelsen havde den samme fornemmelse af stemningen i lærerkollegiet.
6. Årshjul for centrale begivenheder i bestyrelsesarbejdet.
HJ udleverede udkast til et sådant årshjul.
KKK sagde om årshjulet, at det kan være med til at fastholde fokus på strategiarbejde samt til at udbygge
dette. Årshjulet kunne også indholde ting, der mere direkte handler om medarbejdersiden – ikke
nødvendigvis med inddragelse af bestyrelsen, men noget bestyrelsen kender til og hører om via årshjulet.
Arbejdet på skolen skal tilpasses årshjulet.
KKK tilføjede, at Strategiplanen bør bekræftes eller ændres på et bestyrelsesmøde før den årlige
budgetfastlæggelse, så budgettet kan laves i forhold hertil. Et sådant møde bliver dermed også et
statusmøde.
Medarbejderne kan og bør give bestyrelsen input til strategimødet. Alt efter ændringernes karakter kan der

blive tale om afholdelse af personalemøder, hvor medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen drøfter
strategitiltag med personalet. Elevrepræsentanterne kan gøre det samme i forhold til elevrådet.
KKK konkluderede principielt, at det bør være ledelse og medarbejdere, der bruger bestyrelsen og ikke
omvendt. Bestyrelsens rolle var nødvendigvis mere styrende i overgangsfasen omkring selvejet. Fremover
kan bestyrelsen få en mere tilbagetrukket rolle.
7. Administrative fællesskaber – en fremtidig organisering?
HJ refererede to synspunkter fra det netop afholdte landsrektormøde. På den ene side rektorforeningen,
der forholder sig kritisk undersøgende og afventende i forhold til den Deloitrapport, som finansministeriets
initiativ omkring administrative fællesskaber på ungdomsuddannelsesområdet bygger på. På den anden
side Undervisningsministeriet, der ved afdelingsleder Jesper Rasmussen dels siger, at tiltaget ikke er
ministeriets opfindelse, men at der er tale om et projekt, der kører.
Rektorerne i GymFyn samarbejde vil på det førstkommende møde drøfte problemstillingen og vende
tilbage til de respektive bestyrelser med resultatet af drøftelsen.
KKK konkluderede, at bestyrelsen tager situationen til efterretning, men er betænkelig ved den styrede
proces fra finansministeriets side, der reelt tvinger bestyrelsen til bestemte beslutninger.
8. Personalesituationen: Afgang og tilgang.
HJ orienterede om ansættelser og fratræden blandt personalet. Hun fortalte tillige,
-

at skolen fortsætter sidste års tiltag på kostskolen med ansættelsen af endnu en
pædagog i stedet gymnasielærere.
at skolen med administrationschef Gregers Johannesens og en regnskabsmedarbejders
fratræden via stillingsopslag går efter ansættelse i en økonomi-controllerfunktion. Dette
skal også ses i lyset af fremtiden med administrative fællesskaber.

9. Eventuelt.
Per Juul Larsen (PJ) orienterede om to bygningssager, hvor langsommelighed hos UBST forsinker
bygningstiltag på skolen:
1. Nødvendig tilpasning af kapaciteten i skolens festsal afventer en UBST-tilladelse til at
etablere brandmæssige flugtveje.
2. Manglende lovet tilbagemelding fra UBST om prioriteringen ved renovering af
naturvidenskabelige lokaler på en række skoler. Dette bremser egne i skolens
naturvidenskabelige lokaler.
GJ tilføjede som en tredje forsinkelse fra UBST’s side, at en for længst lovet tilbagemelding om tiltag i
terræn og klimaskærm heller ikke er tilgået skolen.
Skolen vil tage de tre sager op overfor UBST på det nævnte møde d. 13. juni.

HJ mindede bestyrelsen om, at skolen skal orienteres om eventuelle udlæg i forbindelse med
bestyrelsesarbejdet.
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