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Dagsorden
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Godkendt med en enkelt bemærkning vedr. punkt 9. Mindre justering ift. fastlæggelse af studieretninger behandles under punkt 5.
2. Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Godkendt
3. Opfølgning på punkter fra forrige bestyrelsesmøde
Udkast til justeret årsplan for bestyrelsen (bilag 3)
I forlængelse af punktet om projekt Dialog og samarbejde ved sidste bestyrelsesmøde besluttede
vi at rektors status vedr. projektet fjernes som fast punkt under rektors meddelelser. Status vedr.
arbejdsmiljø er i stedet indskrevet i årshjulet for bestyrelsens arbejde. Punktet vedr. fastlæggelse
af rektors resultatkontrakt er ligeledes fremrykket i årshjulet til maj/juni mødet i overensstemmelse med praksis i år.
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Godkendt med justering af punkt 3 i overensstemmelse med gældende praksis om, at
rektor har ansvaret for ansættelser og afskedigelser, men at bestyrelsen efter indstilling fra rektor godkender ansættelse og afskedigelse af vicerektor.
Kort drøftelse af status vedr. hjemtagelse af UU til Faaborg Midtfyns kommune, som opfølgning
på drøftelsen ved sidste bestyrelsesmøde
4. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Rektor og bestyrelsesformand deltog årets offentlige bestyrelseskonference for ledere og bestyrelsesformænd. Temaet var bestyrelsernes arbejde med og håndtering af forandringer herunder
digitale udfordringer
5. Rektors meddelelser
a.

Status på reformproces

Mindre justering af det sproglige studieretningsudbud, som bestyrelsen har accepteret
med bemærkning om at de nye optagelseskrav med 2 naturvidenskabelige fag på A niveau som adgangskrav til optagelse på naturvidenskab skal italesættes:
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b.

Status på APV professionel kapital. Vedhæftet en samlet præsentation af undersøgelsens resultater, hvor FG
optræder som skole P i matrix med sammenligning af resultater mellem skoler (bilag 5b1) og en sammenfatning af drøftelserne i arbejdsgruppen omkring professionel kapital inkl. tidsplan for den videre proces (bilag
5b2). Orienteringen vil tage udgangspunkt i disse bilag. Alle rapporterne fra afdækningen af den professionelle kapital er desuden vedlagt til orientering (bilag 5b3-7)

Vi har fået afdækket vores professionelle kapital, som er et redskab vi kan bruge til at hjælpe os med at skabe
den bedst mulige skole med et godt psykisk arbejdsmiljø og med høj kvalitet i undervisningen til gavn for vores
kerneopgave med at give eleverne lyst til dannelse, faglige udvikling og læring. I store træk ligger FG gennemsnitligt sammenlignet med de øvrige skoler (se bilag 5b1), som har deltaget i afdækningen af professionel kapital, hvilket er positivt ift. den proces, vi har været igennem, hvor vi dog ikke er i mål endnu. Trivslen er bedre,
men der stadig udfordringer med den generelle tilfredshed med arbejdet, udfordringer med stor arbejdsmængde og søvnbesvær.
En sammenligning af resultaterne på 3 spørgsmål fra sidste interne trivselsmåling fra juni 2015 sammenlignet
med måling af samme spørgsmål fra professionel kapital oktober 2016 viser markant forbedring, som det fremgår af tabellen nedenfor:

Stoler ledelsen på, at de ansatte gør et godt stykke arbejde? (landsgennemsnit)
Kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen? (landsgennemsnit)
Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde?
(landsgennemsnit)

I meget høj grad
2015
2016
6%
6,7%

I høj grad
2015 2016
11%
46,7%

Delvist
2015
2016
50%
37,8%

I ringe grad
2015 2016
28% 6,7%

(58,9%)

(19,8%)

(2,9%)

(17,5%)

0%

9,1%

11%

(13,8%)

0%

4,4%

43,2%

50%

(40,4%)

10%

(6,3%)

28,9%

36,4%

25%

(35,4%)

57%

(39,1%)

57,8%
(46,4%)

9,1%

I meget ringe grad
2015
2016
6%
2,2%
(0,9%)

14%

(7,7%)

26%

8,9%
(6,9%)

2,3%
(2,7%)

11%

0%
(1,3%)

Bestyrelsesformanden udtrykte stor tilfredshed med fremgangen.
Den nedsatte arbejdsgruppe bestående af AMR, AMR-suppleant, sekretær, uddannelsesleder og rektor har deltaget i konference om Professionel kapital d. 8/11. Arbejdsgruppen har valgt, at vi i det videre arbejde med
resultaterne skal sætte fokus på oplevet kvalitet, arbejdsmængde og anerkendelse fra kolleger (jf. bilag 5b1 og
5b2). Resultaterne har været drøftet i SU. AMR og rektor har udsendt et spørgeskema for at få en bedre forståelse for udfordringerne på de 3 områder. De indsamlede svar skal danne afsæt for en temadrøftelse ved vores
næste personalemøde d. 15. december. Med afsæt i den temadrøftelse udarbejder arbejdsgruppen en handleplan for det videre arbejde med at fremme vores professionelle kapital.
c.

Status på rektors MBA masterafhandling

Rektor er ved at være færdig med sin afsluttende masterafhandling på MBA – afleveres 14/12. Rektor har gennemført interview på 6 gymnasier med en spredning i løfteevne fra top til bund. 41 interviewpersoner har deltaget i undersøgelsen. Hovedfokus har været at afdække årsager til høj løfteevne og ledelsespraksis bidrag.
Undersøgelsen bekræfter vores pædagogiske linje og bekræfter også vigtigheden af at vi fortsætter arbejdet
med at fremme den professionelle kapital og opbygge en samarbejdskultur, men også at det tager lang tid og
kræver ledelsesmæssig prioritering. Afhandlingen fremsendes til bestyrelsen og medarbejderne til frivillig læsning.
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d.

Evt.

Gennemført fyraftensvejledning - nyt tiltag som skulle give vores kommende elever et tilsvarende tilbud til det
Svendborg Gymnasium udbyder. Der var 5 måske kommende elever den første eftermiddag og 2 den anden.
Den sidste gang er 29. november. Når fyraftensvejledning og informationsmøde er gennemført må vi evaluere
tiltaget. En god nyhed - en elev fra Vestre Skerninge, der havde deltaget i Sprogdag. Så de udvidede brobygningsaktiviteter kan helt klart noget - og godt at der tages initiativ til at kontakte skolerne i kanten af vores
optagområde.
Stormøde med lærerne fra Øhavsskolen tirsdag med det formål at bygge bro og udvikle samarbejder mellem
folkeskolelærere og gymnasielærere, så eleverne møder gymnasiet og fagene i gymnasiet i et samarbejde omkring relevante faglige aktiviteter. Det er sådanne samarbejder der er vigtige at udbygge - så eleverne oplever
gymnasiet og hvordan det er at gå her.
I forlængelse af dette samarbejde er rektor gået i gang med at udarbejde ansøgning til UVM pulje til talentudvikling i samarbejde med den lokale folkeskole efter henvendelse fra Skolelederen på Øhavsskolen - ansøgningsfrist 7/12.
Indstilling: Til orientering og drøftelse
6. Meddelelser fra elevråd
Indstilling: Til orientering og drøftelse
December – elevrådet julehygger og deler småkager ud til alle i kantinen
Der er justeret på varmen i bruserne
Elevrådet har indkøbt ekstra mikroovn. Der laves et lille diskret køkkenhjørne til eleverne i kantinen
Elevrådsformand og næstformand har deltaget i møde med de andre formænd og næstformænd fra Fyn – har
blandt andet fået inspiration til morgensamlinger
Elevrådsvalg i næste uge, hvor der vælges ny formand og næstformand. Rektor og bestyrelsesformand takkede
Formanden og næstformanden for deres indsats i elevrådsarbejdet
Elevrådet efterspørger udbedring af huller på grus-parkeringspladsen
Elevrådet har fortsat gang i deres miljøkampagne

7. Ideer til forretningsudvikling
Rektor præsenterer ideer til forretningsudvikling herunder udviklings- og samarbejdsprojekt
vedr. Geovidenskab. Derudover fremlægges ide vedr. mulig opdyrkning af et nyt skoletilbud
eventuelt kombineret med et botilbud til unge med Angst/OCD. Andre ideer til forretningsudvikling er velkomne.
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Geovidenskab
Rektor har etableret kontakt til de lokale grundskoler, Øhavsmuseet, SDU’s forskningsstation i Svanninge
Bjerge, hvor jeg har været til møde med institutleder Marianne Holmer og Øhavsmuseet til at indgå i et
samarbejde tilknyttet vores nye studieretning i Geovidenskab. I forbindelse med dette samarbejde søges
Region Syddanmarks Uddannelsespulje om midler til et samarbejdsprojekt i stil med det, som SDU har
været involveret i omkring Det Maritime Hus i tilknytning til Fjord og Bæltcenteret i Kerteminde. Dette
projekt skal have tilknytning til SDU’s forskningsstation i Svanninge Bjerge, hvor der søges midler til at
etablere en vejrstation og udvikle undervisningsmateriale til glæde for både gymnasieelever og folkeskoleelever samt efteruddannelse til gymnasielærere og folkeskolelærere med henblik på at styrke de unges
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interesse for naturvidenskab med særligt fokus på feltarbejde i naturen. Rektor har desuden modtaget
forhåndsinteresse fra et par grundskoler i området som kan bruges i ansøgningen til regionen. Planen er
at blive et centralt kompetencecenter og sparringspartner for de andre gymnasier på Fyn i forhold til feltorienteret undervisning i naturgeografi og fysik, som skal foregå ved forskningsstationen ved Svanninge
Bjerge og på gymnasiet.
Der var bred opbakning i bestyrelsen til dette initativ.
Rektor fremlage en anden ide i forhold til at undersøge mulighed for opdyrkning af et nyt skoletilbud
eventuelt kombineret med et botilbud til unge med Angst/OCD, som en mulighed for at få fat i en niche svarende til Midtfyns Aspergerklasse. Der er både fordele og ulemper ved et sådant tiltag. Det kan give
anledning til at få fat på en ny målgruppe omvendt vil det også være en krævende og ressourcekrævende
målgruppe, der vil kræve udvikling af nye kompetencer.
Bestyrelsen var enige om, at rektor ikke skal gå videre med denne ide. I stedet lagde bestyrelsen vægt på
at vi godt som lille gymnasium med dygtige og omsorgsfulde lærere kan slå på vores kompetencer i forhold til de psykisk sårbare unge fordi har bedre muligheder for at se og rumme den enkelte end man har
på større skoler.
Andre ideer til forretningsudvikling fra bestyrelsen:
- Udnytte ledige lokale uden for ”normal åbningstid”
- Huse erhvervsskoletilbud til små erhverv – der kan være problemer i forhold til lovgivning om indtægtsdækket virksomhed og reglen om at almene gymnasier ikke må udbyde erhvervsuddannelser
- Markedsføre os selv for de åbenlyse styrker – naturen og gymnasiets beliggenhed bruges i undervisningen i fagene, profilere vores engagerede lærere, opdyrke tiltag, hvor eleverne markedsfører
os, sociale tiltag (overnatninger), ”vi har rum til dig” – sætter tydelige mål, har små klasser, godt
kendskab til hinanden, fat i tidligere elever – små film med hvad man kan blive til
- Lave særlige linjer, hvor eleverne kan modtage et diplom for at gennemføre et forløb, der kvalificerer til og hjælper med at udforme en ansøgning til kvote 2
- Blive ved med at udforske fordele ved administrative fællesskaber og forskellige partnerskabskonstellationer
- Tidlig brobygning, eleverne træffer ofte beslutning tidligere end 9. Klasse.
- Informationsmøde med flere input fra elever til at fortælle om forskellige studieretninger og andet
8. Justeret vision
Vedlagte udkast til justeret vision og strategi er udarbejdet på baggrund af input fra personaleturen til kursuscenter Brogaarden ved Middelfart. Elevrådet og eleverne har desuden været inddraget og er kommet med udsagn om vores værdier tillid, tydelighed og samarbejde, som
er indarbejdet i visionen (bilag 8)
Indstilling: Til orientering og godkendelse
Den justerede vision og strategi er et resultat af en længerevarende justeringsproces - drøftet i SU, personalemøde, med elevråd - alle har kommet med input, så den vedlagte vision er skolens udkast. Håber bestyrelsen kan godkende den nye vision - som herefter kommer på hjemmesiden - og som vil blive tænkt
ind i vores markedsføring af skolen og som skal levendegøres i vores arbejde med at udvikle nyt grundforløb og studieretningsforløb i forbindelse med gymnasiereformen.
Godkendt
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9. Drøftelse og beslutning vedr. næste trin i besparelsesprocessen 2017-20
Med afsæt i vedhæftede bilag træffer bestyrelsen beslutning om de næste trin i besparelsesprocessen 2017-20. Bilaget vedr. næste trin i besparelsesprocessen har været drøftet i SU (bilag 9.1).
Dertil bilag med prognose 2016-20 (bilag 9.2)
Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning
Vedhæftede bilag med ledelsens indstilling til de næste trin i besparelsesprocessen 2017-20 har været
drøftet i SU og fremlægges nu til drøftelse i bestyrelsen.
Bestyrelsen traf en principbeslutning om at følge planen. I første omgang følges indstillingerne for 2017.
Hvis der sker ændringer i forudsætninger og andet forventer bestyrelsen at blive orienteret. Resten af
planen følges løbende på bestyrelsesmøderne de kommende år i forbindelse med godkendelse af de efterfølgende års budgetter. Formanden udtrykte tilfredshed med at den daglige ledelse med den fremlagte plan og proces i SU har udvist rettidig omhu.
10. Regnskab pr. 31.10.16
Erik Larsen orienterer om status på regnskab pr. 31.10.2016 (bilag 10)
Indstilling: Til orientering
Formanden takkede for orienteringen
11. Budget 2017
Erik Larsen orienterer om budget for 2017 (bilag 11). Likviditets og balancebudget udleveres på
mødet.
Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse
Formanden takkede for orienteringen. Bestyrelsen godkendte budgettet for 2017 med bemærkning om, at vi ikke sparer op i en tid, hvor vi rammes af besparelser.
12. Evt.
Kommende møder:
Mandag d. 20/3 16-18
Mandag d. 29/5 16-18
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