
Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 3. december 2019, kl. 08.30-10.30. 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Ghita Kuhlmann (GK), Henrik Kiehn 

Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH) og Josefine Bech Morgen (JBM). 

Fraværende med afbud: Anja Lund (AL).  

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 12. september 2019. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst. 

KE orienterede om følgende: 

- Grundforløbet i 1g er forløbet planmæssigt, og der har været en god overgang til 

studieretningsforløbet, som er kommet godt i gang i alle klasser. I øjeblikket er der dialog 

med elevrådet om ændringer i introduktionsforløbet, herunder i forhold til introturen i 

grundforløbet, som eleverne har ønsket at ændre på. 

- Region Syddanmarks forslag til udviklingsstrategi 2020-2023 er sendt til bestyrelsen til 

orientering. GymFyn-samarbejdet har strategiudkastet på dagsordenen på næste møde og 

vil udarbejde et høringssvar. 

- Rigsrevisionen udsendte i oktober en rapport om uddannelsesinstitutioners finansiering af 

bygninger og grunde med kritik af skolers valg af risikobetonede finansieringsformer og 

ministeriets manglende opmærksomhed på problemstillingen. Nordfyns Gymnasium skiller 

sig ud ved at være en af blot ni skoler uden gæld. 

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal. 

Endelig godkendelse af indberetning af 8. november 2019 af klassekoefficient i forbindelse med det 

fleksible klasseloft. 

Bilag 4 (Studieretningsklasser pr. 11. november 2019) 

 

KE gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. 

Klassekvotienten for første klassetrin er 27,2 og overholder dermed tilskudsbetingelsen. 

Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekoefficienten af 8. november 2019.  

 

  



Pkt. 5. 

Strategi. Status på Indsatsområder 2019-2022. 

Evt. Opdatering af indsatsområder. 

 

Indledningsvis orienterede KE om indsatsen for at rekruttere elever: 

- Foruden den lovpligtige brobygning for elever i 8.-10. klasse tilbyder Nordfyns Gymnasium 

en række undervisningsforløb for grundskoleeleverne i vores rekrutteringsområde. Disse 

forløb er beskrevet i en folder, som er sendt til alle de relevante grundskoler. 

- Der planlægges en række besøg på lokale grundskoler, hvor der foruden musikalske indslag 

vil være gymnasieelevambassadører, som fortæller grundskoleeleverne om at gå på 

Nordfyns Gymnasium. 

- Bestyrelsesformand og rektor har været til møde med repræsentanter for Nordfyns 

Kommune. Disse var lydhøre og gav udtryk for gerne at ville samarbejde og bakke op om 

områdets gymnasium. 

- Nordfyns Gymnasium bidrager med sparring til Nordfyns Kommune, der er ved at 

udarbejde en ny Ungestrategi, hvor der bl.a. arbejdes med idéer om at tiltrække flere 

ungdomsuddannelser til Nordfyn. 

 

På baggrund af denne orientering var bestyrelsens vurdering, at skolens ledelse gør en betydelig 

indsats for at sikre et højt elevtal i kommende skoleår. Der bør fortsat være fokus på rekruttering 

af elever fra det nordlige og nordvestlige Odense.  

 

KE gav følgende statusorientering i forhold til Nordfyns Gymnasiums indsatsområder: 

- Indsatsområdet karrierelæring og screening har ligget stille, men der er tegn på udvikling, 

da punktet er på dagsordenen på et møde mellem SDU og de almene fynske gymnasiers 

rektorer og vicerektorer i januar 2020. 

- Medieakademiet er fortsat under udvikling. Projektet RykFyn er blevet gennemført med 

deltagelse af en af vores klasser, en anden klasse har deltaget i Mediacamp, og til foråret 

løber medieakademiet af stablen med deltagelse af elever fra Nordfyns Gymnasium. Endnu 

er der ikke kommet svar fra ministeriet på ansøgningen om et valgfag ’Journalistik og 

medier C’, men i bedste fald kan dette udbydes til de nuværende 2g-elever, så disse kan 

vælge faget i 3g. 

- Både elever og lærere har været engageret i indsatsområdet med betegnelsen industri 4.0. 

Flere lærere deltager i kursusaktiviteter, og en af disse har haft en tyskklasse med i et 

FabLab, hvor de producerede spil til sprogundervisningen. 

- Kollegiet arbejder fortsat på at udvikle professionelle læringsfællesskaber. 

- Nordfyns Gymnasium arbejder som altid for at begrænse elevfrafaldet. 

 

  



Pkt. 6. 

Bygningsdrift. 

Plan og budget for vedligeholdelse 

Bilag 6.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2019-2028. 

Drøftelse og prioritering af kommende projekter.  

Bilag 6.2 Beskrivelse af projekter. 

 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

 

Bestyrelsen drøftede mulige projekter og indsatsområder i den kommende tid: 

- I de to ubenyttede garderober i kælderen bliver der indrettet et depot i det ene og i det 

andet muligvis et FabLab, hvis rummet kan leve op til de krav, der stilles i forbindelse med 

et sådant værksted. 

- Ifølge elevrepræsentanterne klager nogle elever over, at der ikke er varmt nok på 

gymnasiet. 

- Ifølge elevrepræsentanterne har der været problemer med koldt badevand efter idræt, så 

der kun kan være få elever i bad ad gangen. 

 

Pkt. 7. 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 7.1 Perioderapport, Bilag 7.2 Likviditetsudvikling 

Bilag 7.3 Udtræk fra Regnskabsportalen. Sammenligning mellem gymnasier med 400-500 elever. 

Bilag 7.4 Bestyrelsestjekliste. Orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af 

Årsrapport 2019 på næste bestyrelsesmøde. 

 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

 

Bestyrelsen drøftede skolens økonomi. 

RS fremsatte ønske om, at bestyrelsen i de kommende år indhegner undervisningen, så man 

undgår yderligere besparelser på lærerforberedelsen. 

 

Pkt. 8. 

Budget 2020 

Bilag 8.1 Forslag til budget 2020. Budgetoverslag 2021-2023. 

Bilag 8.2 Antallet af 16-årige i Nordfyns Kommune og Odense Kommune 2019-2040. 

Orientering om Ny ferielov og kravet om indefrysning af skyldig ferieløn til Feriefonden.  

 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

 

Bestyrelsen vedtog budget 2020, som bygger på følgende forudsætninger: Optag af fem klasser i 

2020 samt taksterne i det forslag til finanslov for 2020, der forelå ved udarbejdelsen af budgettet. 

 

  



Pkt. 9. 

Lønpolitik for chefer og ledere. Bilag 9. 

Aftale med øverste ledelse - jf. Ny chefaftale.  

 

KE gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. 

Bestyrelsen vedtog den nye lønpolitik for chefer og ledere. 

 

Pkt. 10. 

Tobaksfri skole fra august 2020. Samarbejde med Nordfyns Kommune og Region Syddanmark. 

Orientering. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvad gymnasiet kan gøre for forberede indførelsen af tobaksfri skoletid fra 

august 2020 og herefter sikre en god implementering af de nye retningslinjer. Bestyrelsen er villig 

til at afsætte økonomiske midler til at indføre den tobaksfri skoletid. Bestyrelsen ser det som en 

fælles opgave for alle på skolen at arbejde for at indfri denne målsætning. 

 

Pkt. 11 

Næste mødedato – onsdag 25. marts kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af årsrapport 2019, revisionen 

deltager under dette punkt. 

 

Pkt. 12. 

Eventuelt  

 

JBM: Eleverne i 3g synes, at der er for mange skoledage med fire moduler pr. uge i dette skoleår. 

Skolen bør være opmærksom på at begrænse antallet af lange skoledage, hvis det er muligt.  

KE: Det er en del af prisen for, at eleverne har fået opfyldt alle deres ønsker til valgfag i dette 

skoleår, men de blev på forhånd orienteret herom. Nordfyns Gymnasium er meget opmærksom på 

problemstillingen og på at finde løsningsmuligheder. 

 

 

Referent: JBP 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. december 2019 

Thomas Kaarsted Ghita Kuhlmann 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Josefine Bech Morgen Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  

  
 

 


