
Nordfyns Gymnasium 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 23. september 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 Freja Vang Nørgaard (FVN). 

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

 

Pkt. 1. 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2. 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. juni 2020. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst.  

Drøftelse af a) konsekvenser af corona-forholdsregler, b) idéer til fremme af variation i 

undervisning under corona-forholdsregler.  

Skolestart. Personale. Hændelsen 24. august 2020 

Bestyrelsen drøftede udfordringerne i forbindelse med corona-forholdsreglerne, bl.a. med henblik 

på at få gode idéer til at afbøde de negative konsekvenser af disse. Problemstillingen fylder meget 

på skolen, ligesom den gør alle andre steder i samfundet. 

KE redegjorde for forskellige tiltag for at tackle udfordringerne på Nordfyns Gymnasium. 

JH og FVN redegjorde for elevernes oplevelse af situationen. 

RS redegjorde for medarbejdernes oplevelse af situationen og forskellige reaktioner på denne. 

 

JBP redegjorde for hændelsen den 24. august. 

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal september 2020. 

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

 

KE kommenterede det udsendte bilag. 

 



 

Pkt. 5 

Strategi - status på indsatsområder. ’Nordfyns Gymnasium som attraktiv skole’. 

Indsats og tidsfrister 2020/2021 i forbindelse samarbejde med folkeskoler og orientering af kom-

mende elever og deres forældre, herunder mulige løsninger med corona-forholdsregler. (Bilag 5.1) 

’Karrierelæring og screeningsværktøj’  

’Medieakademiet, News Literacy og Journalistik C’ 

 

KE gennemgik bilag 5.1. med oversigten over Nordfyns Gymnasiums idéer til samarbejde med 

folkeskoler. I dette skoleår er mange af idéerne svære at realisere pga. corona-situationen, men 

nogle af tilbuddene bliver dog gennemført. 

 

Bestyrelsen drøftede risikoen for, at mindre samarbejde med folkeskoler i dette skoleår vil påvirke 

søgetallene i foråret 2021 negativt, samt mulige digitale initiativer for at undgå dette udfald. Her 

blev bl.a. foreslået digitale forældremøder og elev-elev-aktiviteter via Microsoft Teams. 

 

Til at markedsføre Nordfyns Gymnasium foreslog elevrepræsentanterne JH og FVN en fælles 

Instagram-profil, der kan gå på tur mellem klasserne. Bestyrelsen bakkede op om, at gymnasiet 

bør satse mere på at markedsføre sig på de sociale medier. 

 

RS redegjorde for arbejdet med at iværksætte en spørgeskemaundersøgelse på lokalområdets 

skoler om afgangselevernes valg af ungdomsuddannelse. Bestyrelsen bifaldt igangsættelsen af 

denne undersøgelse. 

 

KE og TK redegjorde for arbejdet med Medieakademiet, som Nordfyns Gymnasium deltager i, samt 

bestræbelserne på at etablere forsøgsfaget Journalistik C. 

 

Pkt. 6. 

Udbud af studieretninger og valgfag 2021/2022. 

Bilag 6. (Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2021) 

KE kommenterede bilag 6. 

Bestyrelsen godkendte forslaget til udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2021. 

 

Pkt. 7  

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

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

Forudsætninger for Budget 2021. Forventet elevtal. Forslag til finanslov FFL 2021. Bilag 7.4 

Indtægtsbudget 2021. 

Status på ny ferielov, herunder indefrysning af feriepenge. 

KE gennemgik de udsendte bilag. 

 



KE anbefalede bestyrelsen, at skolen anvender noget af den opsparede likviditet til at indfri 

feriepengeforpligtelsen, når muligheden foreligger.  

 

Bestyrelsen konkluderede, at der i indeværende regnskabsår ser ud til at være midler til mindre 

investeringer. F.eks. nye møbler og inventar eller AV-udstyr til at forbedre oplevelsen ved den 

virtuelle undervisning. 

 

Pkt. 8. 

Bygninger. 

Bilag 8.1 (Vedligeholdelsesplan og budget 2020-2029. Kolonne 2020 er budgettal. Se samlet 

forbrug på Bilag 7.1)   

Bilag 8.2 (Status over gennemførte og fremtidige vedligeholdelsesprojekter) 

 

KE gennemgik de udsendte bilag. 

 

Bestyrelsen drøftede mere langsigtede investeringer i et ’facelift’ af Nordfyns Gymnasium for 

fortsat at kunne rekruttere elever i fremtiden. På næste møde skal der indledes en drøftelse af en 

mere langsigtet plan for investeringer. 

 

Pkt. 9. 

Eventuelt 

Herunder intet. 

 

 

Referent: Jeppe Bregenov-Pedersen 

  



Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 23. september 2020. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Ghita Kuhlmann Stefan Helming Kelstrup 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Freja Vang Nørgaard Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  
 

 


