
 

 

Nordfyns Gymnasium 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag 24. november 2020, kl. 08.30-10.30. 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Stefan Helming 

Kelstrup (SHK), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH) og 

Freja Vang Nørgaard (FVN). Fraværende med afbud: Ghita Kuhlmann (GK). 

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 23. september 2020. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst. 

KE orienterede om Corona-situationen på Nordfyns Gymnasium. Indtil videre er skolen næsten 

gået fri af smitte, idet vi kun har kendskab til en enkelt elev, der har været syg med Covid-19. 

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal. 

Endelig godkendelse af indberetning af 6. november 2020 af klassekoefficient i forbindelse med det 

fleksible klasseloft. 

Bilag 4 (Studieretningsklasser pr. 9. november 2020) 

KE orienterede om det udsendte bilag 4. 

Klassekvotienten for 1g er 26,4, og Nordfyns Gymnasium overholder dermed tilskudsbetingelsen. 

Bestyrelsen godkendte indberetningen af klassekoefficienten i forbindelse med det fleksible 

klasseloft. 

 

Pkt. 5. 

Strategi. Status på Indsatsområder 2020-2022. 



 

 

KE gav en kort status på indsatsen i forhold til grundskolerne. Alle brobygnings- og 

orienteringsaktiviteter lider under Corona-situationen. Forsøg med virtuel orientering af elever i 

udskolingen var ikke nogen succes. Der arbejdes nu på at finde en model for virtuel brobygning i 

foråret 2021.  

 

Bestyrelsen gav rektor opbakning til at bruge ekstra økonomiske midler i bestræbelserne på at 

udfylde det hul, som den manglende fysiske brobygning har efterladt.  

 

Pkt. 6. 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 6.1 Perioderapport, Bilag 6.2 Likviditetsudvikling 

Bilag 6.3 Udtræk fra Regnskabsportalen. Sammenligning mellem gymnasier med 400-500 elever. 

Bilag 6.4 Bestyrelsestjekliste. Orientering. Listen anvendes i forbindelse med fremlæggelse af 

Årsrapport 2020 på næste bestyrelsesmøde. 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

Bestyrelsen drøftede udsigterne til nye modeller for finansiering af gymnasierne og for fordelingen 

af elever, og hvilken betydning sådanne kan få for Nordfyns Gymnasium. 

 

Pkt. 7. 

Budget 2021 

Bilag 7.1 Forslag til budget 2021. Budgetoverslag 2022-2024. 

Bilag 7.2 Antallet af 16-årige i Nordfyns Kommune og Odense Kommune 2020-2040. 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

Efter en drøftelse vedtog bestyrelsen Budget 2021. 

 

Pkt. 8. 

Bygningsdrift. 

Plan og budget for vedligeholdelse 

Bilag 8.1 Plan og vedligeholdelsesbudget 2020-2029. 

Drøftelse og prioritering af kommende projekter.  

Bilag 8.2 Beskrivelse af projekter. 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. 

Bestyrelsen bevilgede indkøb af nyt møblement til lærerværelset samt indkøb af katedre til 

klasselokalerne. 



 

 

 

Elevrepræsentanterne, JH og FVN, ønskede indkøb af nye bordfodboldborde og bordtennisborde, 

hvilket bestyrelsen bevilgede. 

 

På næste møde vil bestyrelsen drøfte skolens fysiske fremtræden som led i en mere generel 

drøftelse af strategien. 

 

Pkt. 9. 

Politik til forebyggelse af krænkelser. 

KE orienterede om, at ledelse, medarbejdere og elever er begyndt at arbejde med emnet med 

udgangspunkt i skolens gældende studie- og ordensregler, der i mere end 20 år har haft følgende 

med i indledningen: 

Ingen person på Nordfyns Gymnasium må udsættes for – eller udsætte andre for – nedværdigende, truende 

eller krænkende behandling. 

Arbejdet skal med cases og drøftelser i personalet og mellem elever fremme den gensidige forståelse af og 

omtanke for, hvad der kan være krænkende.  

 

Bestyrelsen opfordrede til formulering af sådanne politikker for personale og elever og til 

inddragelse af repræsentanter for disse grupper i forbindelse med udarbejdelsen. 

 

Pkt. 10. 

Næste mødedato – onsdag 24. marts 2021 kl. 08.30-11.00. Fremlæggelse af Årsrapport 2020. 

Revisionen deltager under dette punkt. 

Dato for bestyrelsesmøder i 2021 er udsendt som invitation i Outlook. 

KE gjorde opmærksom på datoen for næste bestyrelsesmøde, hvor revisor deltager. 

 

Pkt. 11. 

Eventuelt. 

Elevrepræsentanterne, JH og FVN, orienterede om opstarten af Instagramkonto for Nordfyns 

Gymnasium, nordfyns.gymnasium, som klasserne vil bestyre på skift. 

 

 

Referent: Jeppe Bregenov-Pedersen 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 24. november 2020. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Stefan Helming Kelstrup  

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Freja Vang Nørgaard Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  
 


