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Afbud: Lisbeth Slipskjær

1. Referat af mødet den 2. oktober 2008 underskrives.
2. Budget 2009. –Ledelsens oplæg vedlægges. Oplægget har været drøftet på møde i
Samarbejdsudvalget den 8. december.
Venia Thomsen (VT) gennemgik budgettet for 2009 og overslagsårene 2010 og 2011. Der er
benyttet samme grundmateriale som i årsrapporten, men som noget nyt vil der fra og med dette år
være tale om et samlet budget for både skole og kostskole.
Budgetfremlæggelsen gav anledning til følgende budgettekniske beslutninger
Der vil fremover også være en kolonne med budgettallene fra det foregående år.
Fremover vedlægges det detaljerede driftsbudget også ledelsens oplæg til budget. Det
detaljerede driftsbudget sendes i år ud sammen med referatet.
Størrelsen af det beløb, der er sat af til overtidsbetalinger til det pædagogiske personale blev
diskuteret. Per Juul Larsen (PJ) fortalte, at der er tale om en halvering i forhold til året før, samt at
det vil være vanskeligt at komme længere ned, hvis der skal være plads til de ønskede pædagogiske
hensyn, når der lægges fag- og timefordeling. Han sagde også, at de pædagogiske hensyn aldrig er
”ultimative”, hvis alvorlige personalehensyn er i spil. - PJ vil undersøge, om der er en tendens til, at
det er de samme, der ”rammes” af overtid.
Beløbsstørrelsen til efteruddannelse og undervisningsmidler blev problematiseret. Der var enighed
om, at midlerne hertil burde være større, men det er hvad der er råd til og en fortsættelse af de
hidtidige niveauer.
Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede, at bestyrelsen giver grønt lys for budgettet, der synes
realistisk og forsigtigt.
Hanne Josephsen (HJ) sagde, at skolen ønsker at opsige den store portalløsning hos KMD. Dels er
der mange problemer med den og dels har vi nu kompetencen til selv at overtage mere af
lønadministrationen. HJ tilføjede, at der her ligger en besparelse på ca. 200.000 kr. Bestyrelsen
tilsluttede sig ønsket.
3. Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2008
Jf. bilag
HJ fortalte indledningsvis, at budgetopfølgningen dette år har været vanskelig, fordi mange
forskellige personer pga. fratræden og nyansættelse har været involveret. KMD har desuden
omkring lønnen været en vanskelig samarbejdspartner.
HJ fortalte yderligere, at de almene gymnasier var kommet ud af 2007 med et gennemsnitligt
overskud på 2,8 mio. kr. Lars Mortensen fra Institutionsstyrelsen havde på det årlige rektormøde
sagt, at man i ministeriet havde været meget opmærksom på dette overskud, men at man havde taget
til efterretning, at overskuddet skyldtes en investeringsmæssig forsigtighed i selvejets første år. Lars
Mortensens klare budskab til rektorerne havde været, at pengene er bevilget for at blive brugt.

Bestyrelsen tilsluttede sig budgetopfølgningen.

4. Bygningssituationen
a. I sektoren
HJ orienterede om situationen omkring gymnasieskolernes eventuelle overtagelse af
skolebygningerne. Ifølge Finanslovsforlaget er der åbnet op for, at en evt. overtagelse kan ske i
2009. På det nylig afholdte landsrektormøde orienterede direktør for Institutionsstyrelse om, at
processen med overdragelse af bygningerne er meget kompliceret. Bygningernes beliggende og
stand skal vurderes. Målet er nu, at der i 2009 udarbejdes et aktstykke til Finansudvalget. Lars
Mortensen kan derfor p.t. ikke sige noget om den fremtidige bygningsmæssige situation.
b. Lokalt
PJ orienterede om den vækst skolen har været igennem i de seneste år. Elevtallet er siden 2001
vokset med ca. 40%, og klassetallet – der følger med op – betyder, at skolen er overbelagt til
bristepunktet. Samlet set kan bygningssituationen på skolen gøres op som følger:
For få undervisningslokaler
For små undervisningslokaler
Mangelfuld infrastruktur og fællesfaciliteter
En generelt ringe bygningsmæssig standard.
Såvel skolens APV som elevernes tilsvarende UMV dokumenterer denne karakteristik af
bygningssituationen.
KKK konkluderede, at Nyborg Gymnasium med den nævnte tilvækst er en succeshistorie på trods
af de usædvanligt ringe bygningsforhold. Han tilføjede, at det skal skæres ud i pap, at der er en
skærende kontrast mellem de bygningsmæssige muligheder og det optag, skolen præsterer.
Vi skal være vedholdende. Nok er vi en succeshistorie, men vi må godt vånde os.
Bestyrelsen tilsluttede sig derfor også, at skolen fortsat presser på via UBST for, at der ad den vej
tilføres midler til bygningsmæssige forandringer på skolen.
5. Evt. overtagelse af de merkantile uddannelser i Nyborg. Siden sidste møde.
Orientering fra møde i ministeriet den 29. oktober samt møde med Nyborg Kommune den 9.
december.
HJ orienterede om mødet i ministeriet. Ministeriet vil gerne være behjælpelig med lovgivningsmæssige problemer og teknikaliteter i øvrigt. Problemet knytter sig til finansieringen af ud- og
ombygningen. Hverken salg af handelsskolen og handels bygningstaksameter til hhx- og hguddannelserne vil være nok. Ministeriets midler er ikke beregnet på at gå økonomisk ind i et sådant
projekt. Der skal en tillægsbevilling til, hvilket betyder, at sagen skal rejses politisk. Ministeriet vil
ikke selv gå til ministeren med sagen. Det må sagens interessenter selv gøre.
HJ fortalte i forlængelse heraf om sit møde med direktør Ole Husum Schmidt fra Nyborg
Kommune. Konklusionerne herfra blev følgende:
Vi skal sammen med kommune producere et overbevisende materiale om den
bygningsmæssige situation på Nyborg Gymnasium samt en meget konkret skitsering af de
om- og udbygningsmæssige muligheder, der skaffer den nødvendige kapacitet.

Der skal laves en redegørelse for uddannelsessituationen for de relevante aldersgrupper i
Nyborg Kommune. Redegørelsen skal relateres til regeringens uddannelsespolitiske
målsætning, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse.
HJ sagde, at det er nødvendigt at kunne trække på rådgiverbistand til det tekniske
udredningsarbejde. Det gav betyrelsen grønt lys til.
6. Politisk aftale vedr. dels IB’s placering i uddannelsesbilledet dels en tilskudsmodel.
Lovforslag som er sendt til høring vedlægges.
HJ fortalte, at der nu er politisk opbakning til en ekstra finansiering af IB-skolernes merudgifter til
at drive uddannelsen. Pengene vender tilbage fra det generelle stx-taksameter til IB-skolerne. Det
vides ikke præcist, hvordan finansieringsmodellen skrues sammen, men der bliver tale om et ens
grundtilskud pr. skole kombineret med tilpasningstilskud, der aftrappes over to år.
7. Nyborg Kommunes Børne- og familieudvalg har besøgt skolen.
Temaer for besøget var:
- hvordan højnes ungdomsuddannelsesniveauet på Østfyn
- politikeres planer for iværksættelse af en engelsksproget folkeskoleuddannelse i
Nyborg.
HJ fortalte fra besøget, at udvalget var interesseret i
- hvordan man kan højne uddannelsesniveauet på Østfyn
- den mulige overtagelse af de merkantile uddannelser
- et §17 stk. 4 udvalg
- IB på en lokal folkeskole i Nyborg Kommune.
På mødet blive udvalget orienteret om Nyborg Gymnasium generelt, søgningen til skolen, den
bygningsmæssige situation samt om IB.
8. Administrative Fællesskaber.
HJ orienterede om tankerne bag fællesskaberne. Det er ministeriets opfattelse, at der på
administration kan spares, hvad der svare til ca. 1.100 kr pr elev. En Deloitte-undersøgelse er
ministeriets grundlag for tiltaget. PriceWaterHouseCoopers har på vegne af lederforeningerne lavet
en tilsvarende undersøgelse, der er kritisk ovenfor metoderne og konklusionerne herunder størrelsen
af besparelsespotentialet i Deloitte-undersøgelsen.
Det fynske samarbejde har nedsat et udvalg, der skal arbejde med muligheden for at etablere
administrative fællesskaber herunder, hvordan man finder besparelsen, der under alle
omstændigheder vil blive gennemført, Bestyrelsen udtrykte betænkelighed ved
besparelsespotentialet i administrative fællesskaber også det forhold at man kan komme til at afgive
indflydelse på administration og flowet af penge. En bedre model vil være at gå i udbud med
delopgaver.
9. Eventuelt.
Der var intet til punktet.

Per Juul Larsen

