
Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 3. juni 2020, kl. 08.30-10.30. 

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

Stefan Helming Kelstrup (SHK), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob 

Hollingdal (JH) og Josefine Bech Morgen (JBM). 

Rektor Kurt René Eriksen (KE) deltog i hele mødet. 

 

Pkt. 1. 

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2020. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3 

Siden sidst. 

Orientering om status under den delvise nedlukning i forbindelse med corona-epidemien. 

KE orienterede om perioden fra nedlukningen i forbindelse med corona-krisen fra 12. marts 2020 

og om den gradvise og kontrollerede genåbning, først med 3g fra 16. april 2020 og for 1g og 2g fra 

2. juni 2020. Orienteringen beskrev processen i det konstruktive samarbejde mellem 

medarbejderrepræsentanter, medarbejdere og ledelse i forbindelse med de mange løbende 

tilpasninger i genåbningen. Elevrådet og 3g’s ’Studenterudvalg’ har bidraget meget positivt til at 

skabe gode løsninger i en tid, hvor mange informationer fra myndigheder er frigivet meget tæt på 

implementering. 

Planer for studenter og dimission 

Den sidste student bliver færdig mandag 22. juni 2020, hvorefter der er planlagt en fælles ’hue-

begivenhed’ for hele studenterårgangen med fotografering af årgangen og de enkelte klasser. Det 

arrangement er kun for studenter og personale. Skolen er vært ved en forfriskning. 

Ved dimissionen er der traditionelt fire gæster med pr. student. Med dette års restriktioner 

kræves der helt særlige løsninger. Der er derfor planlagt en ’Drive-in-dimission’, der afventer 

politiets godkendelse. Ved bestyrelsesmødets afholdelse 3. juni 2020 er det endnu ikke afklaret, 

hvordan dimissionen fredag 26. juni 2020 kan afvikles.  

  



Planer for 1g og 2g 

Med de gældende restriktioner, hvor den mindste afstand ved varigt ophold er 1 meter, vil en 

gymnasieklasse have behov for 2 lokaler. Det betyder, at Nordfyns Gymnasium i juni 2020 har 

kapacitet til 3g-årgangen og én årgang af enten 1g eller 2g pr. dag. Det betyder, at 1g og 2g er i 

skole til fysisk undervisning hver anden dag og på skift. Den årgang, der er hjemme, deltager i 

virtuel undervisning. Sidste undervisningsdag er onsdag 24. juni 2020. 

Det nye skoleår begynder 10. august 2020. Hvis de nuværende restriktioner fortsat er gældende 

på det tidspunkt, så vil det give store udfordringer med hensyn til daglig og samtidig skolegang for 

alle årgange. 

 

Pkt. 4 

Strategi - status på indsatsområder og fremtidig indsats. ’Nordfyns Gymnasium som attraktiv 

skole’ 

Bilag 4.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 

 

KE redegjorde for bilagene 4.1, 4.2 og 4.3, der dels giver en fremskrivning af elevgrundlaget, dels 

viser hvilke gymnasiale uddannelser unge fra Nordfyn har søgt i årene 2012 til 2019. 

 

Modellerne i bilag 4.4. for samarbejde med folkeskolerne blev præsenteret og danner grundlag for 

arbejdet i det kommende skoleår. 

 

Til bestyrelsesmødet 23. september 2020 fremlægges et forslag til et pilotprojekt, der skal 

afdække præferencer i de unges valg, inden de vælger. Målgruppen vil være elever 8. klasse 

(forår) eller elever 9. klasse (efterår). 

 

På bestyrelsesmødet i september sættes indsatsområderne ’Karrierelæring og screeningsværktøj’ 

samt ’Medieakademiet, News Literacy og Journalistik C’ på dagsorden. 

 

Pkt. 5 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 5.1 (Perioderapport), Bilag 5.2 (Likviditetsudvikling), Bilag 5.3 (Balance), Bilag 5.4 

(Likviditetsbudget 2020) 

 

KE gennemgik perioderapporten januar- april 2020. Forbruget følger budgettet. 

Likviditeten vurderes at være tilstrækkelig og sigter på at kunne indfri feriepengeforpligtelsen i 

2021. 

 

  



Pkt. 6 

Status og statistik for ansøgere til 1g 2020. 

Bilag 6.1 (Ansøgere status og statistik pr. 11. maj 2020) 

KE gennemgik og kommenterede det udsendte bilag. 

Fordelingen af ansøgerne har mange ligheder med de tidligere år. Knap halvdelen af ansøgere har 

været på efterskole eller lignende, inden de optages på Nordfyns Gymnasium. 

Som følge af corona-krisen ses det, at nogle elever ikke kan fastholde deres planer om 

udvekslingsophold i skoleåret 2020/2021. De ansøger nu om optagelse i gymnasiet. Det forventes 

at antallet af ansøgere øges lidt frem til skolestart i august. 

 

Pkt. 7  

Fastlæggelse af kapacitet for optag i 2021. 

Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til 6 klasser. 

 

Pkt. 8 

Tobaksfri skoletid - implementering fra 1. august 2020 

Bilag 8 Tobaksfri Skoletid - Studie og ordensregel. 

Elevrådet har været inddraget i udformningen af studie- og ordensregler for den ’Tobaksfri 

skoletid’. Bestyrelsen godkendte formuleringen 

Elevrådet opfordres til at indhente og fremføre forslag, der kan gøre overgangen til den tobaksfri 

skoletid lettere. 

Bestyrelsen støtter gerne aktiviteter og indkøb, der kan fremme implementeringen af den 

’Tobaksfri skoletid’. 

 

Pkt. 9 

Bygningsdrift. Rundvisning.  

Bilag 9.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2020-2029) 

Bilag 9.2 (Eksempler på projekter-  revideret maj 2020) 

Bestyrelsen foretog en kort besigtigelse af udvalgte lokaler og bygninger. 

Punktet sættes på dagsorden til bestyrelsesmødet i september med henblik på opdatering af 

vedligeholdelsesbudget for de kommende år.  

 

Pkt. 10 

Eventuelt 

Intet 

Næste møde er onsdag 23. september 2020 kl. 08.30 - kl. 11.00 

 

Referent: KE 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 3. juni 2020. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann Stefan Helming Kelstrup 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Josefine Bech Morgen Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  
 


