
 

 

Nordfyns Gymnasium 

 

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. september 2022, kl. 08.30-10.30. 

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

(RLL), Michael Wijngaard Jørgensen (MWJ), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Lisbeth Kjærgaard Møller 

(LK), Louise Hjortebjerg Theil (LHT) og Helene Herløv Madsen (HHM). Alle deltog i hele mødet. 

Afbud fra Julie Marie Rasmussen (JMR) 

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 20. maj 2022. 

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.  

Fordi dette bestyrelsesmøde blev afviklet virtuelt, vil referatet af mødet den 20. maj 2022 først 

blive underskrevet på næste bestyrelsesmøde den 6. december 2022. 

 

Pkt. 3. 

Siden sidst.  

Skolestart. 

Personale. 

 

KE orienterede om den elevsag på Nordfyns Gymnasium, der i august blev omtalt i nationale og 

lokale medier. Sagen blev allerede på dagen for hændelsen overgivet til politiet. Eleven blev 

samme dag bortvist fra Nordfyns Gymnasium og er siden blevet udmeldt. 

TK opfordrede bestyrelsen til altid at henvise til rektor, hvis journalister henvender sig om 

elevsager eller ekstraordinære forhold på Nordfyns Gymnasium. 

 

Skolestarten er forløbet godt, og skoleåret er kommet godt i gang. 

 

I forhold til personale orienterede KE om 

- at en elev i Nordfyns Gymnasiums kantine efter eget ønske er blevet overflyttet til et 

storkøkken i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor vedkommende udstår resten af sine læretid 

- at der har været mange ansøgere til de to opslåede vikariater i henholdsvis matematik-

fysik og spansk, og at stillingerne vil blive besat hurtigst muligt. 

 

Pkt. 4. 

Status for elevtal september 2022. 

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

 



 

 

KE orienterede om, at der er 6 fyldte 1g-klasser på Nordfyns Gymnasium. Ved afslutningen af 

grundforløbet primo november forventes nogle elever at søge til skoler i Odense, hvis der er plads. 

Omvendt forventes der også at være elever fra andre gymnasier, der vil søge plads på Nordfyns 

Gymnasium, så der stadig vil være 6 fulde klasser, når studieretningsforløbet begynder. 

 

KE orienterede om, at gymnasierne afventer fastsættelsen af kapaciteter til skoleåret 2023-24. 

Uden at kende disse er det svært at sige mere om, hvordan disse i foråret 2023 vil påvirke 

fordelingen af elever på Fyn, hvor de almene gymnasierne hidtil har været enige om at fordele 

eleverne så solidarisk som muligt. 

 

Pkt. 5 

Strategi  

Bilag 5.1 Forslag til indsatsområder på baggrund af strategiseminaret 28. juni 2022. ’Nordfyns 

Gymnasium - Aktive fællesskaber - Bedre i fællesskab’. 

Bilag 5.2 Forslag til investeringsbudget.  

Bilag 5.3 Indsats og tidsfrister 2022/2023 i forbindelse samarbejde med folkeskoler og orientering 

af kommende elever og deres forældre. 

 

TK udlagde udkastet til strategi som et mandat fra bestyrelsen til gymnasiets daglige ledelse til at 

arbejde med de 8 udfoldede indsatsområder i den nuværende bestyrelsesperiode, herunder til at 

anvende en af bestyrelsen fastsat ramme til modernisering af de fysiske rammer.  

 

KE gennemgik de enkelte indsatsområder samt forslaget til investeringsbudget, hvortil der kom 

følgende kommentarer fra bestyrelsen: 

 

- Det giver god mening at arbejde for at få kontakt med grundskoleeleverne allerede i 7. klasse. 

 

- I arbejdet med den gode fortælling om Nordfyns Gymnasium skal ledelsen inddrage eleverne så 

meget som muligt for at få deres vinkel med. Nordfyns Gymnasiums elever er en central del af 

kommunikationen: peer-to-peer inkl. SoMe. Der er blevet lavet et rigtig godt SoMe-arbejde, som 

over det sidste år har ført til en fordobling af antallet af følgere på Instagram. Gymnasiet skal dog 

være opmærksom på, at målgruppen hurtigt flytter sig til nye sociale medier, og man allerede nu 

bør indtænke TikTok i SoMe-arbejdet. Hertil svarede KE, at skolen forsøger at tage hensyn til 

elevvinklen ved hyre to studenter anno 2022 til at lave en række film om hovedområderne og 

deres studieretninger, ligesom der er dialog med et reklamebureau om TikTok. 

 

- I arbejdet med at modernisere de fysiske rammer er det vigtigt at engagere både personale og 

elever, og man bør undgå for meget stilstand og skuffede forventninger. 

 

- I arbejdet med professionelle læringsfællesskaber skal lærerne inddrages, så dette får lov til at 

vokse nedefra og ikke opleves som noget, der er blevet pålagt ovenfra. 

 



 

 

Efter gennemgangen vedtog bestyrelsen strategien. TK bad ledelsen om opfølgninger på 

kommende bestyrelsesmøder, hvor strategi og ramme drøftes løbende under hensyn til 

økonomien. 

 

 

Pkt. 6. 

Orientering om beredskabsplaner og beredskabsøvelse. 

 

KE orienterede om den årlige opdatering af beredskabsplanerne i samarbejde med Falck. I år 

havde man gennemført en succesfuld beredskabsøvelse, hvor skolen blev ryddet på under fem 

minutter. Foruden planer for brand og evakuering er der retningslinjer for, hvordan man skal 

forholde sig i tilfælde af trusler. 

 

LK: Det er uklart, hvordan de forskellige situationer bliver varslet. Man kan høre brandalarmen alle 

steder i bygningen, men man kan ikke alle steder høre beskeden i kaldeanlægget. 

 

MWJ/LHT: Hvis der er en uklarhed om varslingen, kan man i tilfælde af trusler f.eks. bruge en kode 

som ”PLOV” el. ”Plan B”. 

 

KE tog tilbagemeldingerne til efterretning og vil arbejde videre med disse i samråd med skolens 

eksterne rådgiver for sikkerheds- og beredskabsplaner. Nordfyns Gymnasium er i dialog med de 

relevante myndigheder. 

 

Pkt. 7. 

Udbud af studieretninger og valgfag 2023/2024. 

Bilag 7. (Udbud af studieretninger og valgfag ved optag 2023) 

 

KE orienterede om det udsendte bilag, som er en gentagelse af sidste års udbud, fordi dette 

dækker behovet. 

 

Bestyrelsen vedtog udbuddet. 

 

Pkt. 8  

Økonomiopfølgning og forventet regnskab. 

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

Forudsætninger for Budget 2023. Forventet elevtal. Forslag til finanslov FFL 2023. 

Bilag 8.4 Indtægtsbudget 2023. 

 

KE orienterede om skolens indsats for at begrænse energiforbruget og gennemgik kort de øvrige 

udsendte økonomibilag. 

 

Pkt. 9. 

Bygninger. 



 

 

Bilag 9.1 (Vedligeholdelsesplan og budget 2022-2031. Kolonne 2022 er budgettal. Se samlet 

forbrug på Bilag 8.1)   

Bilag 9.2 (Status over gennemførte og fremtidige vedligeholdelsesprojekter) 

Bilag 9.3 Udkast til kommissorium for modernisering og vedligeholdelse af Nordfyns Gymnasium 

Energibesparelser i Staten. Orientering. 

 

KE gennemgik de udsendte bilag, herunder årets vedligeholdelsesopgaver. 

 

Pkt. 10. 

Eventuelt 

 

Ny dato for 2. bestyrelsesmøde i foråret 2023. Oplyses på mødet. 

I stedet for mødet den 30. maj 2023 vil bestyrelsen forsøge at mødes enten tirsdag den 27. juni 

eller onsdag den 28. juni 2023. 

 

Referent: JBP. 

  



 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2022. 

Thomas Kaarsted Anja Lund 

Rikke Lørup Larsen Michael Wijngaard Jørgensen 

Louise Hjortebjerg Theil  

Henrik Kiehn Thistrup Lisbeth Kjærgaard Møller 

Helene Herløv Madsen  

Kurt René Eriksen  
 

 


