Faaborg Gymnasium

Dato: 20-11-2018
JHJ/JO

Dagsorden
Møde:
Mødetidspunkt:
Mødested:

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 16.00-19.00
Faaborg Gymnasium, B3
Der vil v
affe ·1 mødet og efterfølge de julefrokost

Deltagere:
Jens Oddershede {formand}
Søren Brandi {næstformand}
Morten Schjøtt
Michael Gravesen .fr,,,fo-/4.
Gertrud Hvidberg-Hansen --+�'!'-"'I;�
Kristian Hartvig Pedersen
Malene Sørensen
Valdemar Emil Otte Pedersen
Ella Katrine Suurballe Frederiksen

Vicerektor Jesper Hasager Jensen {sekr.)
Uddannelsesleder Maria Bruun Bundgård {referent)
Lars Bonne Christensen, administrations- og økonomichef ved Svendborg Gymnasium deltager under
punkt 6, 7 og 8.
Dagsorden:
1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde {bilag}
2. Godkendelse af dagsorden
3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
4. Meddelelser fra {vice)rektor {Bilag 1a-1b}
5. Meddelelser fra elevråd
6. Regnskab pr. 31.10. 2018 {Bilag 2a-2b}
7. Ansvarsprotokol til underskrift
8. Budget 2019 {Bilag 2a-2e)
9. Opfølgning på punkt om samarbejdsmuligheder fra sidste bestyrelsesmøde {Bilag 3}
10. Evt.

Dagsorden
1. Underskrift af godkendt referat fra sidste bestyrelsesmøde (bilag)
Indstilling: Til underskrift
Beslutning: Referatet blev underskrevet
2.

Godkendelse af dagsorden
Indstilling: Til godkendelse
Beslutning: Dagsorden blev godkendt

3. Meddelelser fra bestyrelsesformanden
a. Rektors sygemelding.
Sophie Holm Higgens er sygemeldt på ubestemt tid. Jens Oddershede følger løbende op
på situationen. Jesper Hasager Jensen er konstitueret som rektor under sygemeldingen.
Det foreslås at bestyrelsen sender en blomst til SHH.
4.

(Vice)Rektors meddelelser
Indstilling: Til orientering og drøftelse
a. Personalenyt
Der er sket en række nyansættelser for at dække sygemeldinger blandt lærerne og op
rettelse af en anden studieretning end forventet efter 1.g'ernes studieretningsvalg. Det
drejer sig om
Lise Schjelde i engelsk, Ida Walthers i filosofi og dansk, Lise Asmussen i musik og tysk,
Tanja Andersen i historie og samfundsfag, Jill Rasmussen i kemi, Stig Gohs i matematik
samt Christian Brok i biologi og idræt. Alle er ansat i vikariater.

b. Prognoser for ungdomsårgangene i Faaborgs lokalområde (Bifag la-lb)
Orientering: Bifag 1.a viser potentiale for valg af ungdomsuddannelse 2019-2022 i skole
distrikter som er i Faaborg Gymnasiums distrikt. Samlet set er der i 2019 et potentiale på
43 elever fra 9.klasse og 60 fra 10.klasse. I denne beregning er medtaget alle elever fra fx
Broby-området, hvilket ikke er retvisende.
UU er kontaktet for at få et mere præcist tal og deres bud af, at FG får mellem 50-75 ele
ver i skoleåret 2019-2020.
Brobygningsindsatserne har indtil nu især været rettet mod områder i Svendborg
retningen samt tættere på Faaborg. Det vurderes, at indsatsen i stedet skal rettes mod
Broby i den nærmeste fremtid. Der etableres kontakt med Brobyskolerne og Broby Fri
og Efterskole.
En udfordring er busruterne til og fra Broby
Karakterkravet som træder i kraft til sommer kan komme til at betyde et mindre optag i
sommeren 2019. Det er uvist, hvilket antal der bliver tale om.
Beslutning: Opbakning til at undersøge muligheden for og omkostningerne ved at opret
te egen busrute. Med hensyn til optaget er der enighed om, at det er mest realistisk, at
FG bliver 2-spors i fremtiden. Dog skal der fortsat arbejdes aktivt for at skabe et tredje
spor vha. markedsføring mod Broby i nord, uden at det betyder, at markedsføringen i
det øvrige gymnasiedistrikt glemmes.

c. Åbent Gymnasium for byens borgere på Faaborg Gymnasium afholdt 16/11 kl. 10
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Gymnasiet holdt åbent hus med deltagelse af personer fra erhvervslivet, fra offentlig
forvaltning og politisk side. Der blev efterspurgt et større borgermøde i foråret om ud
dannelsespolitik i og omkring Faaborg. Det arrangerer gymnasiet sammen med blandt
andet kommunens UU.
Beslutning: Opbakning til afholdelse af borgermøde.
d. Evt.

5. Meddelelser fra elevråd
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Der er snart valg (28.11), hvor der vælges ny formand, næstformand og kasserer. Derudover sker
en vedtægtsændring, så det er muligt at vælge to næstformænd for at kunne dele arbejdsopga
verne. Der har manglet engagement i elevrådet og det hænger sammen med manglende sociale
aktiviteter. I hele december er der socialt julehygge med forskellige indslag for alle elever.
6. Regnskab pr. 31.10.18 (Bilag 2a-2b)
Indstilling: Til orientering
Administrationschef på Svendborg Gymnasium, Lars Bonne Christensen, orienterer om status på
regnskabet for indeværende regnskabsår pr. 31.10.2018. På nuværende tidspunkt er prognosen
for i år, at der kommer et negativt resultat på 580.407 kr. Det er en stor afvigelse i forhold til de
senest drøftede kvartalsregnskab, hvor forventningen var et negativt resultatet mellem 2.1 og
2.7 mio. kr. Afvigelserne i forhold til det senest drøftede kvartalsregnskab skyldes især manglen
de budgettering af indtægter fra eksterne institutioner, der delvist finansierer lønnen for flere af
gymnasiets ansatte. Det betyder, at indhugget i gymnasiets egenkapital er væsentligt mindre end
antaget på sidste bestyrelsesmøde.
Jens Oddershede orienterer om kontakt til Christian Brinck i Undervisningsministeriet for at få
svar på vores ansøgning om dispensation for klasseloftet. Klasseloftet i 1.g er overskredet med 8
elever. Regnskabet har ikke medtaget taksameter for de 8 elever, som overskrider klasseloftet i
1.g. Der er tale om det første underskud i Oddershedes periode som formand for bestyrelsen.
Konklusionen er, at regnskabet ser tilfredsstillende ud.
7. Ansvarsprotokol til underskrift
Indstilling: Til godkendelse
Protokollatet underskrives
Bestyrelsen godkender og underskriver desuden indberetning til Undervisningsministeriet for
overskridelse af klasseloftet i 1.g-årgangen.
8. Budget 2019 (Bilag 2a-2e)
Lars Bonne Christensen orienterer om budget for 2019
Indstilling: Til orientering, drøftelse og godkendelse
Der er opstillet fire forskellige scenarier for budget 2019, der alle beskrives kort.
I budgettet ligges til grund, at for hver klasse, skolen reduceres med, medfører krav om redukti
on af 2,5 lærerårsværk. Der er i budgettet desuden skåret ned på bygningsdrift, vedligehold, uv
midler, markedsføring og inventar.
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De forskellige scenarier drøftes og der spørges ind til enkelte budgetposter.
Beslutning: Bestyrelsen vedtager, hvilket scenarium (scenarie lb) budgettet skal tilpasses. En til
pasningsproces i forhold til personalet er nødvendig uanset om der kommer 2 eller 3 spor. Der
bliver ikke varslet afskedigelser, før søgetallet for skoleåret 2019/20 er kendt. Antallet af afske
digelser afhænger af antallet af optagne elever. Bestyrelsen er optaget af at sikre eleverne den
bedst mulige undervisning i foråret.
Jens Oddershede takker for en god debat undervejs.
9. Opfølgning på punkter om samarbejdsmuligheder fra sidste bestyrelsesmøde (bilag 3)
a. Vicerektor orienterer om møderække og målsætninger i koordinationsgruppen
b. Bestyrelsen drøfter det fortsatte arbejde i forbindelse med processen
Indstilling: Til orientering og drøftelse
Vicerektor beretter, at der er nedsat en koordinationsgruppe til det videre arbejde med analyse
af fordele og ulemper ved et intensiveret samarbejde mellem de Svendborg Erhvervsskole og
Gymnasier, Svendborg Gymnasium og Faaborg Gymnasium. Koordinationsgruppen består af le
delsesrepræsentanter fra de tre skoler. Den færdige analyse præsenteres for de tre skolers be
styrelser og skal danne baggrund for beslutningen om omfang og karakter af det fremtidige sam
arbejde skolerne imellem. Analysen skal være færdiggjort i december 2019 og i marts 2020 skal
bestyrelserne træffe endelig beslutning.
Faaborg Gymnasium står for udarbejdelse af en regionsansøgning, der kan give midler til den vi
dere analyseproces.
Michael Gravesen fortæller, at kommunen i høj grad ønsker at støtte op om fusionsarbejdet.
10. Evt.

Datoer for kommende møder:
18.03.2019 kl. 16-18
03.06.2019 kl. 16-18
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