
Nordfyns Gymnasium 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. september 2019, kl. 08.00-9.30. 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Anja Lund (AL), Thomas Kaarsted (TK), Ghita Kuhlmann (GK), 

Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH) og Josefine Bech 

Morgen (JBM). 

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet. 

 

Pkt. 1. 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 29. maj 2019. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst. Skolestart. Personale. 

KE: Siden sidst har Nordfyns Gymnasium ansat årsvikarer i fagene engelsk og psykologi.  

- I sommeren 2019 er en pedel fratrådt til pension. Nordfyns Gymnasium er dermed gået fra 3 til 2 

pedeller på fuld tid samt et par medhjælpere i fleksjob. Denne bemanding vil i den kommende tid 

blive evalueret med henblik på at afklare, om den er tilstrækkelig til at dække behovet.  

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal september 2019. 

Bilag 4. (Udleveres i A3-format på mødet). 

Optag 2020. Evt. orientering om ændringer i optagelsesregler.  

 

KE gennemgik indledningsvis bilag 4. Nordfyns Gymnasium har haft en nettotilgang på ca. 10 

elever i de sidste måneder. Disse nye elever angiver oftest for lang transporttid til skoler inde i 

Odense som årsagen til deres skoleskifte til Nordfyns Gymnasium. 

 

TK: Nordfyns Gymnasium bør have opmærksomhed på den lavere søgning til skolen, der har været 

i år, og styrke rekrutteringsarbejdet, da situationen ellers kan blive alvorlig. 

 

KE: Der synes at være optræk til ændringer i optagelsesreglerne, uden at vi kender detaljerne. 

 



Pkt. 5 

Strategi - status på indsatsområder 

Indsats og tidsfrister 2019/2020 i forbindelse samarbejde med folkeskoler og orientering af 

kommende elever og deres forældre. 

 

KE redegjorde for rekrutteringsarbejdet på folkeskolerne i vores område i form af 

orienteringsbesøg, forældremøder og faglige samarbejder.  

 

TK: Plan B kan være at etablere en decideret faglig brobygning for folkeskolerne i vores område. 

AL: Foruden fagligheden skal vi også gøre opmærksom på ungemiljøet på Nordfyns Gymnasium. 

GK: Og hvis folk tror, her er kedeligt, må vi tilbagevise den myte. 

RS: Det, der skal præsenteres på folkeskolerne, må også godt se lækkert ud og være tilpasset 

målgruppen. Måske skulle man indhente konsulentbistand? 

JH: Det bør være lokale elevambassadører, Nordfyns Gymnasium sender ud, således at elever fra 

Otterup er ambassadører på skolerne i Otterup og elever fra Morud er ambassadører på 

Havrehedskolen etc. 

 

Bestyrelsen drøftede igen idéen om at arrangere et møde med alle nordfynske skoleledere. KE 

tager kontakt til Nordfyns Kommune. 

 

KE redegjorde for status på de forskellige strategiske indsatsområder, bl.a.:  

- Der er fortsat dialog med eksterne parter om udvidelse af uddannelsesudbuddet på Nordfyns 

Gymnasium, men der foreligger endnu intet konkret. 

- Der er etableret en kontakt til SDU med henblik på at udvikle en ungdomsprofil for Nordfyns 

Kommune og evt. også andre fynske kommuner.  

- Nordfyns Gymnasium deltager i en række projekter med SDU, bl.a. Ryk Fyn, MediaCamp, 

Medieakademiet og forsøgsfaget ’Journalistik og medier’, og er desuden deltager i det regionale 

projekt ’Passion for at Skabe’. 

- Nordfyns Gymnasium arbejder løbende på at styrke undervisningens kvalitet gennem 

samarbejde i professionelle læringsfællesskaber. 

- Nordfyns Gymnasium arbejder fortsat målrettet for at undgå frafald. 

 

Pkt. 6. 

Udbud af studieretninger og valgfag 2020/2021. 

Bilag 6. (Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2020) 

Bestyrelsen godkendte ’Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2020’. 



 

Pkt. 7.  

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 7.1 (Perioderapport), Bilag 7.2 (Likviditetsoverblik), Bilag 7.3 (Balance) 

Forudsætninger for Budget 2020. 

Ny ferielov, herunder indefrysning af feriepenge. 

KE gennemgik de udsendte bilag. 

Bestyrelsen gav udtryk for, at undervisningsrelaterede investeringer er at foretrække frem for 

generere større overskud end nødvendigt. 

 

Pkt. 8. 

Bygninger. 

Bilag 8.1 (Vedligeholdelsesplan og budget 2019-2028. Kolonne 2019 er budgettal. Se samlet 

forbrug på Bilag 7.1)  

Bilag 8.2 (Status over gennemførte og fremtidige vedligeholdelsesprojekter) 

KE gennemgik de udsendte bilag. 

 

Pkt. 9. 

Eventuelt 

TK: SDU’s studerende har reageret positivt på universitetets beslutning om at arbejde ud fra FN’s 

17 verdensmål. 

AL: Både i regionen og kommunen arbejder vi med de 17 verdensmål. 

Bestyrelsen syntes det var en god idé, hvis der blev arbejdet med verdensmålene på Nordfyns 

Gymnasium, f.eks. i projektuger. 

 

JH: Det nye inventar i klasselokalerne er blevet taget positivt imod af eleverne. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Tirsdag den 3. december kl. 8.30-10.30. 

 

Referent: JBP 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 12. september 2019 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann  

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Josefine Bech Morgen Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  
 


