
 

 

Nordfyns Gymnasium 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 22. september 2021, kl. 08.30-10.30. 

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

(RLL), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Frida Karen Spangård Clausen 

(FSC) og Liva Markvard Hansen (LMH). 

Afbud fra Stefan Helming Kelstrup (SHK). 

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 10. juni 2021. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst.  

Skolestart. Status på genstarts arrangementer. 

Anonym undersøgelse af status for vaccination. 

Personale. 

 

KE gennemgik opstarten på NG efter sommerferien og ikke mindst efter et sidste skoleår, der var 

præget af Covid-19. 

Fredag den 17. september fandt årets første elevfest sted på NG, og fredag den 24. september 

løber årets første fredagscafé for skolens elever af stablen. 

NG har valgt at prioritere sociale arrangementer for eleverne, der har savnet sådanne. Alle 3g-

klasser har været på studietur i uge 36, 1g-klasserne har været på introtur med overnatning til 

spejdercentret på Houens Odde, og alle 2g-klasser har deltaget i en såkaldt ’Rebuilding’-dag i 

Svanninge Bakker. Til november skal alle 1g-klasser på introtur for de nye studieretningsklasser til 

Skovgården ved Røjle Klint. 

Efter en anonym undersøgelse af status er det ledelsens vurdering, at hovedparten af eleverne på 

NG er blevet vaccineret mod Covid-19. 



 

 

Mht. personale er nogle timerester i fysik og musik, der opstod efter en sen orlovsansøgning i 

forsommeren 2021, blevet dækket gennem interne omrokeringer efter et forgæves eksternt 

opslag. Endvidere er et barselsvikariat i biologi og kemi blevet besat med en kandidat, der har 

orlov fra sit Ph.d.-forløb på SDU. 

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal september 2021. 

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

KE gennemgik statistikkerne i bilag 4 og kommenterede tendenserne i elevsøgningen og 

udviklingen i elevtallet.  

Bestyrelsen drøftede udsigterne for søgetallene i de kommende år, som til stadighed bør være et 

opmærksomhedspunkt i de kommende år med de mindre ungdomsårgange. 

 

Pkt. 5 

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

Indsats og tidsfrister 2021/2022 i forbindelse samarbejde med folkeskoler og orientering af 

kommende elever og deres forældre. Se oversigt i Bilag 5. 

Status på fordelingsregler fra 2023 

 

KE gennemgik oversigten i bilag 5. 

Bestyrelsen kom med forslag til at styrke brobygnings- og orienteringsindsatsen i NGs’ naturlige 

rekrutteringsområde: 

- Få eleverne på banen i orienteringen af elever og forældre, de er de bedste ambassadører 

- Indfør lokale infoaftener på grundskolerne i NG’s rekrutteringsområde 

- Opret alumneforening for at skaffe voksne ambassadører for NG 

- Udpeg lærerkræfter til at stå for orienteringsopgaven og til at styrke indsatsen 

- Lav forsøg og afprøv tiltag på enkelte lokale skoler inden den fulde udfoldelse på alle 

relevante grundskoler. 

 

Bestyrelsen bad om at få strategi for de kommende år på som punkt ved de kommende møder. 

 

KE gav bestyrelsen en kort status på de nye elevfordelingsregler og besvarede spørgsmål fra 

bestyrelsen. Der vil foreligge mere information om implementeringen af de nye regler til næste 

bestyrelsesmøde til november. 



 

 

 

Pkt. 6. 

Orientering om Beredskabsplaner 

KE orienterede bestyrelsen om skolens beredskabsplaner, der er udarbejdet med hjælp fra Falck, 

og hvordan der bliver arbejdet med disse på skolen. 

 

Pkt. 7. 

Udbud af studieretninger og valgfag 2022/2023. 

Bilag 7. (Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2022) 

 

KE gennemgik forslaget til udbud af studieretninger og valgfag. 

Elevrepræsentanterne havde et par forslag til, hvordan ledelsen kunne optimere 

studieretningsorienteringen i 1g. 

 

Bestyrelsen godkendte forslaget til udbud af studieretninger og valgfag 2022/2023  

 

Pkt. 8  

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

Bilag 8.1 (Perioderapport), Bilag 8.2 (Likviditetsoverblik), Bilag 8.3 (Balance) 

Forudsætninger for Budget 2022. Forventet elevtal. Forslag til finanslov FFL 2022. Bilag 8.4 

Indtægtsbudget 2022. 

Bilag 8.5 Nordfyns Gymnasium strategi for finansiel risikostyring 2021. Til vedtagelse i bestyrelsen. 

KE orienterede kort om økonomien med udgangspunkt i bilag 8.1-8.3. 

 

Bestyrelsen vedtog strategien for finansiel risikostyring 2021 (bilag 8.5). 

 

Pkt. 9. 

Bygninger. 

Bilag 9.1 (Vedligeholdelsesplan og budget 2021-2030. Kolonne 2021 er budgettal. Se samlet 

forbrug på Bilag 8.1)   

Bilag 9.2 (Status over gennemførte og fremtidige vedligeholdelsesprojekter) 

Bilag 9.3 Udkast til retningslinjer for bygningsrenovering og udskiftning af inventar. Kodeks for god 

byggestil. 

Bilag 9.4 Notat fra møde med Bygningsafdelingen, Gymnasiefællesskabet Roskilde. 



 

 

 

KE gennemgik de udsendte bilag. Den store udfordring er at sikre en god proces i forbindelse med 

bygningsrenovering og udskiftning af inventar, og her vil det være hensigtsmæssigt at søge 

rådgivning hos Gymnasiefællesskabets Bygningsafdeling. 

 

Bestyrelsen drøftede, hvordan man kan gribe en renovering af skolen an, bl.a. som led i strategien 

for at rekruttere nye elever. TK og KE kommer på næste bestyrelsesmøde med forslag til proces i 

forbindelse med dette arbejde. 

 

Pkt. 10. 

Eventuelt 

 

 

Referent: JBP 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. september 2021. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Rikke Lørup Larsen  

Henrik Kiehn Thistrup Rasmus Snitkjær Nielsen 

Frida Karen Spangård Clausen Liva Markvard Hansen 

Kurt René Eriksen  
 


