Referat af bestyrelsesmødet d. 12. oktober 2010
1. Referat af mødet d. 7. juni underskrives
2. Perioderegnskab pr. 31. august
Venia Tholsgaard (VT) gennemgik regnskabet.
Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede efterfølgende på bestyrelsens vegne, at der som sædvanlig
var tale om et rigtig fornuftigt stykke arbejde.
3. Finanslovsforslaget herunder drøftelse af ledelsens overvejelser mht. hvordan NG kan nå de
besparelser, som er indeholdt i forslaget til finanslov
Hanne Josephsen (HJ) gennemgik ledelsens overvejelser på grundlag af det udsendt bilag.
HJ sagde indledningsvis, at historien på skolens økonomiske situation ved overgangen til selveje har
været
- en negativ egenkapital på 6 mio. kr., der nu er vendt til en positiv egenkapital på ca. 3 mio.kr.
- en nedfasning fra den amtslige rammebevilling til taxameterfinansiering på ca. 5,2 mio. kr.
Oveni kommer nu regeringens udspil til næste års finanslov, der betyder, at skolen i årene frem til
2014 skal finde besparelser eller øgede indtægter, der fra 2014 indebærer en årlig
budgetforbedring på ca. 2,4 mio kr.
HJ sagde, at hun finder udfordringen på indtægtssiden spændende, bl.a. fordi den spiller sammen
med Ungepakken 2 og dens målsætning om, at 95% af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse. På NG vil udfordringen være at tænke uddannelsesudbuddet af
studieretninger og valgfag strategisk, sådan at udbuddet også appellerer til de unge, der i dag søger
HTX og HHX.
HJ betonede, at skolen har et stort problem, der handler om, at man hvert år må afvise mange
ansøgere til skolens kostafdeling på grund af manglende kapacitet her.
KKK roste ledelsens papir og sagde, at det nu handler om dels at etablere en forventningsafstemning i forhold til medarbejderne og dels at tilrettelægge en proces, der sigter på at målrette
skolens udbud i et strategisk perspektiv.
Under den efterfølgende drøftelse betonede Simon Lindkær Andersen (SA) 3 forhold:
a. at eleverne bør involveres omkring studieretnings - og valgfagsudbuddet
b. at der bør etableres elevambassadørgrupper, der kan besøge de afleverende skoler
c. at han hellere ser flere elever i klasserne end besparelser på oprettelse af valghold.
Benny Stougaard (BS) udtrykte sin støtte til tanken om elevambassadørgrupper.
Thomas Laursen (TL) sagde, at ledelsens overvejelser falder fint i tråd med den ungeindsats, som
indgår i den politiske aftale om budget 2011 i Nyborg Kommune. Her lægges der netop op til en
kommunale opfølgning på Ungepakke 2, sagde TL, der desuden betonede vigtigheden af, at
gymnasiets udbud tilpasses behovene.
TL sagde desuden, at kommunen her og nu ikke kan være behjælpelig med bomuligheder ude i
byen for de unge, der søger gymnasiet, men man vil være opmærksom på problematikken, hvis
muligheder viser sig.

KKK afsluttede punktet ved at konkludere, at der i arbejdet med de kommende års budgetter bør
arbejdes både med indtægts –og udgiftssiden. Omkring indtægtssiden bør der iværksættes en
proces, der hen over et udvalgsarbejde målretter skolens udbud. Eleverne skal inddrages i denne
proces.
Under drøftelsen ønskede Svend Erik Markussen (SM), Pia Brøgger (Br) og SA, at bestyrelsen skulle
afholde et temamøde med fokus på den nødvendige budgetforbedring på 2, 4 mio. KKK afviste på
bestyrelsens vegne at inddrage bestyrelsen i et arbejde, der i så høj grad drejer sig om skolens
daglige drift.
4. Status vedr. byggesagen herunder resultatet af projekteringen
Per Juul Larsen (PJ) orienterede om arbejdet med ud –og ombygningen siden bestyrelsens valg af
CASA-arkitekternes projekt på det seneste bestyrelsesmøde d. 7. juni. PJ fortalte, at
projekteringsprocessen havde fulgt det formål, at alle berørte ansatte blev inddraget omkring de
principielle beslutninger - såvel omkring sciencebygningen som omkring administrations –og
lærerfaciliteterne i hovedbygningen.
Efterfølgende i de to processer blev det videre arbejde overladt til udvalg med repræsentanter for
de berørte faggrupper og grupper af ansatte. PJ betonede, at forløbet set med ledelsesøjne havde
været vellykket.
PJ gjorde efterfølgende rede for den forestående proces omkring udbud, licitation og byggestart, og
han omdelte udbudsbrevet, der tilgår de valgte hovedentreprenører. Udbudsbrevet vedlægges
desuden som bilag til dette mødereferat.
HJ gjorde efterfølgende rede for det økonomiskøn, CASA-arkitekterne vurderer vil blive resultatet
af udbuddet. CASA-arkitekternes skøn forøger entreprisebudgettet med ca. 7.5 mio kr.
Ekstraudgifterne skyldes ekstra ydelser og tilkøb, som man ikke kunne forudse, da man beskrev
projektet – og ønsker som skolen har haft i løbet af processen.
HJ gjorde rede for to handlemuligheder i forhold til de ændrede forudsætninger, der spænder fra at
bygge fuldt ud som planlagt til større eller mindre beskæringer af projektet og pegede herunder på
forskellige finansieringsmuligheder.
KKK konkluderede, at skolen inden for det forsvarlige skal gå efter det planlagte. Det betyder, at
skolen skal skaffe sig sikkerhed for at kunne låne yderligere. KKK sagde også, at der foreligger en ny
situation, hvis udbudspriserne overstiger arkitekternes skøn. HJ inddrager KKK i beslutningsprocessen.
5. Fastlæggelse af skolens kapacitet for skoleåret 2010-11
HJ fortalte, at man i Gym-Fyn regi ikke har indvendinger imod den ønskede kapacitetsudvidelse for
Nyborg Gymnasium fra 22 til 26 klasser. HJ forventer, at man efterfølgende i det forpligtende
samarbejde og i Region Syddanmark opnår tilslutning til kapacitetsudvidelsen.
HJ orienterede endvidere om, at man i GymFyn samarbejdet er blevet enige om et gennemsnitligt
elevtal pr. klasse i september måned på 28 ved fordeling af ansøgerne på Fyn til næste skoleår.
Skolens indtægter er afhængig af det gennemsnitlige elevtal pr. klasse. Aftalen er derfor kun
indgået for det kommende skoleår.

Bestyrelsen fastlagde optagelseskapaciteten til 26 klasser og tilsluttede sig aftalen om en fordeling
med gennemsnitligt 28 elever pr. klasse
IB-uddannelsens 5-årige evaluering
IB-koordinator Helene Kristensen orienterede om evalueringsresultatet, der stort set er lydefrit.
KKK sagde på bestyrelsens vegne tillykke med det flotte resultat og opfordrede til, at skolen bruger
evalueringsrapporten i sin markedsføring.
6. Eventuelt.
HJ orienterede om resultatet af mødet med kontorchef Bente Ørum fra undervisningsministeriet,
Nyborgs borgmester, kommunaldirektør og direktør for skole- og kulturområdet samt direktør for
Tietgenskolen.
Mødets forløb viste, at der ved et salg af Tietgenskolens afdeling i Nyborg til Nyborg Kommune ikke
vil være midler til overs til de nødvendige bygningsmæssige tiltag på Nyborg Gymnasium.
KKK konkluderede herefter,
- at det er kedelig, at det har taget så lang tid at nå til den negative erkendelse
- at sagen her og nu er lukket, og at der bør skrives et ”sidste akt” brev til de involverede parter.
PJ orienterede kort om de ændringer i studieretningsudbuddet, der er blevet resultatet, efter at
ledelsen har ladet sig rådgive af en drøftelse i PR som besluttet på bestyrelsesmødet den 7. juni.
Ændringerne i studieretningsudbuddet består i, at en ny naturvidenskabelig studieretning med
Matematik-A, Fysik-B og Mediefag-B indgår i udbuddet for næste skoleår. En studieretning i det
hidtidige udbud med Matematik-A , Fysik-A og Kemi-B udgår, sådan at antallet af studieretninger i
udbuddet er uændret.
Desuden erstatter faget Informationsteknologi-C faget Biologi-C i to af skolens 12 udbudte
studieretninger. Ministeriet har inviteret til forsøg med dette fag siden det sidste bestyrelsesmøde,
og den mulighed har ledelsen ønsket at benytte sig af. HJ tilføjede, at faget ikke er et af
studieretningsfagene men indgår i stedet for et af de obligatoriske naturvidenskabelige fag på Cniveau. En mulighed ministeriet har åbnet op for i forsøgsperioden.
SM gav udtryk for, at ledelsen ikke havde holdt sig til den procedure, der blev resultatet af
drøftelsen på det seneste bestyrelsesmøde. KKK afviste i sin konklusion dette. Tværtimod havde
ledelsen, sagde han, udvist rettidig omhu ved at tage det nævnte faget med som beskrevet.
SM ønskede sin uenighed heri ført til referat.
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