
 

Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. juni 2021, kl. 08.30-10.30. 

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Rikke Lørup Larsen 

(RLL), 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 (JBP) deltog i hele mødet. 

 

Pkt. 1. 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 2 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 24. marts 2021. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3 

Siden sidst. 

• Orientering om status på genåbning 

• Planer for studenter og dimission 

• Planer for 1g og 2g nu og efter sommerferien 

 

KE gav følgende orientering: 

Genåbningen forløber godt. Da restriktionerne begynder at forsvinde, planlægger Nordfyns Gymnasium en 

normal opstart efter sommerferien. 

Huebegivenheder og dimission gennemføres efter samme plan som sidste år, hvor det trods 

begrænsningerne lykkedes at give studenterne en god afslutning. Til huebegivenhederne i forbindelse med 

sidste eksamen 21.-23. juni må hver student have 15 gæster med, som vil have mulighed for at fejre 

studenten ved bord-bænkesæt i skolens gårdhaveområde. Torsdag den 24. juni er der fotografering af 

3g’erne. Dimissionen fredag den 25. juni bliver gennemført med det traditionelle program, men for en 

klasse ad gangen i tidsrummet 8-14. I dagene efter tager 3g’erne på den obligatoriske studenterkørsel til 

alle familier i deres klasse. 

Nordfyns Gymnasium har haft forholdsvis få smittede elever, og egentlige smitteudbrud på skolen har der 

ikke været. 

 

Pkt. 4 

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

Bilag 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 og 4.5. 

 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. KE gav desuden forskellige bud på, hvad kommende 

reformer af sektoren kunne indeholde. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan man ruster Nordfyns Gymnasium til fremtiden. Skal man gå efter at styrke 

uddannelsesmiljøet i kommunen med muligheder for EUX eller HTX sammen med STX på Nordfyns 

Gymnasium i en campus? Dette kræver p.t. en samarbejdsaftale med en erhvervsskole. Åbninger i den 

nationale lovgivning i forhold til at lave sådanne udbud vil dog gøre det lettere at fortsætte i dette spor. 

Men man skal samtidig værne om den velfungerende skole, som Nordfyns Gymnasium allerede er. 



 

Bestyrelsen bad ledelsen udarbejde en analyse af mulige scenarier for fremtiden og forskellige 

handlemuligheder. 

 

Bestyrelsesformanden ønskede på næste møde en plan for brobygningen i det kommende skoleår, så 

Nordfyns Gymnasium udnytter mulighederne her. Hvad skal der ske i det kommende skoleår? 

 

Pkt. 5 

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

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

2021) 

KE gennemgik og kommenterede de udsendte bilag.  

Bestyrelsen henstiller til, at resultatet for regnskabet for 2021 ender tæt på nul. 

 

Pkt. 6 

Status og statistik for ansøgere til 1g 2021. 

Bilag 6.1 (Ansøgere status og statistik pr. 31. maj 2021) 

KE uddybede de udsendte bilag og konkluderede, at Nordfyns Gymnasium fortsat skal have fokus på 

rekrutteringen i Odense. 

 

Pkt. 7  

Fastlæggelse af kapacitet for optag i 2022. 

Bestyrelsen fastsatte kapaciteten til seks klasser. 

 

Pkt. 8 

Bygningsdrift. Rundvisning. 

Rådgivning vdr. attraktiv bygningsmasse - fremlægges på mødet 

Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2021-2030) 

Bilag 8.2 (Eksempler på projekter- revideret juni 2021) 

 

KE orienterede bestyrelsen om muligheden for at indhente konsulentrådgivning fra Gymnasiefællesskabets 

Bygningsafdeling i arbejdet med at gøre bygningsmassen mere attraktiv. 

 

Bestyrelsen opfordrede til inddragelse af lærere og elever i arbejdet med at udarbejde en plan for at gøre 

bygningsmassen på Nordfyns Gymnasium mere attraktiv for kommende elever. 

 

Bestyrelsen foretog herefter den årlige besigtigelse af bygningerne. 

 

Pkt. 9 

Eventuelt 

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan Nordfyns Gymnasium kan dyrke de sociale medier i forbindelse med 

rekrutteringen af nye elever. Det blev blandt andet foreslået at ansætte elever til at forestå 

kommunikationen på Instagram, fordi de er eksperter i dette. Man kan lære meget af efterskoler og andre 

institutioner. Bestyrelsen bad om til næste møde at få en plan for, hvordan Nordfyns Gymnasium kan 

styrke kommunikationen på de sociale medier.  

 

Referat: JBP 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 10. juni 2021. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Rikke Lørup Larsen Stefan Helming Kelstrup 

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Freja Vang Nørgaard Jacob Hollingdal 

Kurt René Eriksen  
 


