






Elevrådet arrangerer fredagscafe hvor overskuddet går til Faaborg Gymnasiums 

Venner, for at man her kan støtte elever som har svært ved at finde penge til be

taling for sprog- og studietur. 

6. Regnskab pr. 31/7 2022 og prognose 2022 (bilag)

Regnskab pr. 31/7 gennemgås kort til orientering. Prognoser for 2022 drøftes efterfølgende. 

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Bilag: Regnskab 31/7 2022 og prognose 2022 

Indstilling: Til orientering og drøftelse 

Lene gennemgår 

Der er en afvigelse på 661.997 kr. ift. budget. Det skyldes især ekstra udkantstil

skud. 

Undervisningens gennemførsel ligger i•regnskab meget tæt på budget og drifts

omkostningerne ligger under budget 

Eva spørger ind til udgifter til juridisk bistand. Lars spørger til udgifter til afskedi

gelse i gymnasiesektoren. JHJ informerer om Danske Gymnasiers juridiske support 

og lærernes overenskomster. 
Prognose 2, 2022 viser et højere indtægtsniveau som forklares ved ovennævnte 

ekstra tilskud. Der er ekstra uforudsete finansielle omkostninger. 

Prognosen er lavet ud fra kendte faktorer, men der kan tilkomme uforudsete ud

gifter i årets sidste måneder. 

7. Kvalitetssikring og selvevaluering (bilag)

Faaborg Gymnasiums bestyrelse skal årligt selvevaluere ud fra skolens kvalitetssikringsplan.

Bilag: Kvalitetssikringsplan og Selvevaluering og opfølgningsplan 2021-22

Indstilling: lil orientering og drøftelse

JHJ orienterede om, at der ikke har været en overordnet selvevaluering og op

følgningsplan på FG, men at der nu er fokus på at anvende som en del af skolens 

kvalitetssikring. 

Eva spurgte ind undersøgelsesrammen. Selvevaluering og opfølgningsplanen er en 

opfølgning på skoleåret Det er en opfølgning på skoleåret 2021-22 og der er en 

række ministeriebestemte faktorer der skal måles på ift. trivsel, fagligt niveau 

mm. 

JHJ efterspurgte forslag til særlige fokusområder som vi skal arbejde med strate

gisk. Eva mente, at elevernes trivsel måtte være det centrale. 

Julie spurgte ind til hvad ledelsen mener skal være særligt fokus ind til. JHJ pointe

rede, at data fra trivselsundersøgelsen viser, at elevernes faglige trivsel er et om

råde hvor vi ligger under landsgennemsnit. Overordnet vil arbejdet med løfteevne 

og faglig trivsel blive prioriteret. 

JHJ præsenterede opfølgningsplanen og han kom ind på hvordan FG har oppriori

teret studievejledning, læsevejledning og lektiehjælp. 

Lars pointerede, at muligheden for at sammenligne undersøgelserne fra år til år er 

vigtig i det strategiske arbejde. 
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