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Referat fra møde i bestyrelsen mandag 16. april 2018 kl. 18.00 i 
konferencelokalet på 1. sal 
 
Til stede: Johanne Aarestrup, Jane Findahl, Grethe Højgaard, Mads Kristian Petersen, Morten 
Mikkelsen og Anders Axø. 
 
Afbud fra Josefine Kusk Jensen, Børge Munk Povlsen og Karen Heebøll 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen. Revisorfirmaet PWC var på mødet under punkt 2 
repræsenteret ved revisor Pia Blath Ibsen.  
 
 
 
Ad 1.   Godkendelse og underskrift af referat fra møde 12. december 2017           
  
Referatet blev godkendt. 
 
 
Ad 2.   Regnskab 2017.  Fremlæggelse af årsregnskab for 2017 med henblik på 
godkendelse.   
Drøftelse af revisionsprotokollat. (bilag 1, 2, 3 og 4) 

 
Poul Erik Madsen gennemgik hovedpunkterne i årets regnskab. Skolens resultatopgørelse for 
2017 udviser et overskud på 1,4 mio. kr., og skolens balance pr. 31. december 2017 udviser en 
egenkapital på 23,8 mio. kr. Årets resultat på 1.4 mio. kr. er på knap 2 % af omsætningen, men 
større end forventet. 
 
De statslige indtægter er øget med ca. 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Dette skyldes primært 
flere elever end forventet ved sommeroptaget i august (godt 1 mio. kr.). I august 2017 blev der 
ansat 5 i pædagogikum, hvilket resulterede i en indtægt på 550.000 kr. ud over det budgetterede. 
Under ”Øvrige indtægter” har projektmidlerne og SPS været større end forventet. 
 
På omkostningssiden er de samlede lønudgifter til lærerløn vokset markant. Årsagerne er flere. 4 
ekstra ansættelser i pædagogikum, en del langtidssygdom/barsel samt øgede udgifter i 
forbindelse med eksternt finansierede projekter. Endelig er der sket en omlægning af statens 
barsel og flexordning, hvilket indebærer, at der udgiftsføres 650.000 kr. mere på 
lønomkostninger, herunder lærerløn. 
Der har været en urealiseret kursgevinst på obligationer på 300.000 kr., der også har bidraget til 
overskuddets størrelse. 
Pia Blath Ibsen gennemgik derefter hovepunkterne i årsrapporten. PWC har givet en blank 
påtegning. Revisoren bemærkede dertil, at Fredericia Gymnasium har en sund økonomi jf. div. 
nøgletal. 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. Bestyrelsen gennemgik og afgav en samlet 



ledelsespåtegning på årsrapporten. 
 
Revisor gennemgik revisionsprotokollatet, herunder bemærkningerne. Revisor konkluderede, at 
gymnasiet har en god økonomistyring, er effektivt, produktivt og sparsommeligt. 
Bestyrelsen godkendte desuden ledelsens opfølgning på revisionsprotokollatet. 
 
Bestyrelsen behandlede revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang 
og rapportering (vilkår for revisionsopgaven).  
 
Bestyrelsen bemyndigede Poul Erik Madsen til at foretage den elektroniske indberetning til 
ministeriet. 
 
 
Ad 3.  En godkendelse af et justeret budget 2018 – set i lyset af regnskab 2017 og forventet 
elevtilgang 18/19 (bilag 5 og 6) 
 
For første gang budgetteres der med et negativt resultat. Der budgetteres med 0.6 mio. kr. i 
underskud. De 600.000 kr. skyldes ændrede kapitalforhold. Da vi besluttede låneomlægningen i 
dec. 17 indebar det, at vi indfriede vores 2 renteswap pris 600.000 kr. De 600.000 kr. udgiftsføres 
i 2018, men fører jo de næste mange år til lavere finansielle omkostninger. Det øvrige budget går i 
nul. 
Der er derudover foretaget justeringer i forhold til budgettet fra december 2017 
 
Bestyrelsen godkendte budget 2018 
 
 
Ad 4   En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de   
afledede konsekvenser (bilag 7) 
 
Trekantområdet fastholder elevtilgangen på stx og hf. De øvrige nærliggende områder har 
vigende søgning, specielt til stx. Tallene drøftedes, herunder de uddannelsespolitiske aspekter. 
Lokalt forventer rektor, at der bliver behov for flere nyansættelser til sommer. 
 

 
Ad 5.  Frem mod FG 2020. (bilag 8) 

 
Ledelsen har på de sidste par bestyrelsesmøder fremlagt nogle hovedlinjer i arbejdet med FG 
2020 og har her modtaget input, der er indgået i arbejdet de sidste måneder. 
Der har været nedsat 7 arbejdsgrupper – alle med deltagelse af repræsentanter for lærerne, 
ledelsen og i nogle også elever. De 7 arbejdsgrupper har arbejdet med de 7 indsatsområder, der 
tidligere har været drøftet i bestyrelsen. Alle grupper har arbejdet på baggrund af en målsætning 
formuleret af ledelsen, men de har haft mulighed for at justere i målsætningen undervejs i 
arbejdet. 
 
Det har været arbejdsgruppernes opgave at udarbejde de konkrete handlingsplaner, beskrive 
hvori målopfyldelsen skal bestå og udarbejde en tidsplan. Arbejdsgrupperne har været relativt 
tidspressede og har afleveret op mod påskeferien. 



 
Ledelsen har gennemskrevet og justeret arbejdsgruppernes arbejde, men der kan stadig 
forekomme mindre justeringer. 
 
Bestyrelsen drøftede de overordnede linjer i visionen. Der ligger et stort arbejde forude for at 
sikre en god implementering. Bestyrelsen følger løbende op på handlingsplaner og målopfyldelse. 
  
Bestyrelsen vedtog den samlede vision FG 2020. Ledelsen bemyndiges til at forestå mindre 
justeringer, både sprogligt og indholdsmæssigt.  

 
 

Ad 6.  En gennemgang af årets nøgletal (bilag 9) 
 
Poul Erik Madsen gennemgik de udleverede nøgletal, der hele tiden følges af ledelsen. Bestyrelsen 
tog redegørelsen til efterretning. 

 
 

Ad 7.  Fra den nuværende bestyrelse til den kommende bestyrelse (Formand Jane Findahl) 
 
Formanden benyttede anledningen på det sidste møde i denne periode til at se tilbage. Samlet er 
gymnasiet meget velkørende. Der er en god stabil elevtilgang, pæne resultater, en dygtig 
medarbejdergruppe, god økonomi, en besparelsesplan der følges, en velholdt bygning og helt ny 
vision. Det afleverer den siddende bestyrelse til den nye.  
Der bliver fortsat udfordringer. Visionen skal implementeres, der lurer nye besparelser forude, 
der kan blive politisk pres på den relativt store tilgang til stx og hf etc. 
 
Stafetten er hermed sendt videre til den nye bestyrelse. 

 
 

Ad 8.  Meddelelser 
 
Ingen 
 

 
Ad 9.  Evt. 
 
Der blev fra bestyrelsesmedlemmer kvitteret for, at det har været interessant at sidde med i 
bestyrelsen – for nogle i få år og for andre i en længere periode. 
Poul Erik Madsen takkede hele bestyrelsen for et stort engagement gennem hele perioden. 
 
                                                                               Referent Poul Erik Madsen 
 
 
 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde den 12. december 2017  



 
 
Til stede: Johanne Aarestrup, Josefine Kusk Jensen, Jane Findahl, Børge Munk Povlsen, Mads 
Kristian Pedersen, Morten Mikkelsen, Grethe Højgaard, Anders Axø, Karen Heebøll 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 28. september 2017 
Referatet blev godkendt 
 

2. En kort orientering om studieretningsvalget efter grundforløbet samt godkendelse 
af klassekvotienter. 
Studieretningsklasserne er dannet. 289 af 290 elever fik deres 1. Prioritet opfyldt. Ikke 
desto mindre ønskede 30 elever at vælge om, helt overvejende pga. sociale forhold. Det har 
været muligt at realisere ca. 25 af disse ønsker. Elevernes valg sætter intentionerne bag 
hele valgproceduren til debat, når elevernes sociale præferencer betyder så meget. 

 
Bestyrelsen godkendte opgørelse af klassekvotienten i 1.g og 1.hf.  
 

 
 

3. Orientering om forventet regnskab for 2017 og drøftelse af budgetudkast for 2018 
med henblik på vedtagelse. 
Det forventede regnskabsresultat ligger lidt over budgettet, men der er ikke de store 
udsving på de enkelte konti. Lærerlønforbruget er lidt højere, mens omkostningerne til 
undervisningens gennemførelse i øvrigt ligger under det budgetterede. 
Bygningsudgifterne ligger lidt højere pga. køling i B7 og ny brandsikring i fællesarealet.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
 
Budgetforslag 2018 blev gennemgået. Først blev det konstateret, at besparelsesplanen 
vedtaget i 2016 fortsat følges. De fleste besparelser er realiseret. Med fag- og 
timefordelingen 18/19 tages de sidste planlagte 2½ % på undervisningen. Budgetforslag 
2018 forventes stort set at gå i nul. I 2019 realiseres der yderligere besparelser på 
bygningen, hvilket indebærer, at også dette finansår skulle ende omkring nul. 
PEM arbejder på at nedbringe omkostningerne til finansiering gennem en låneomlægning. 
Bestyrelsen godkendte budgettet og gav rektor bemyndigelse til at foretage en 
låneomlægning. 

 
 

4. Godkendelse af undervisningsplanen (ferieplan) for skoleåret 2018/19  
Planen har været til høring i både Pæd. Råd og Samarbejdsudvalget. Fredag efter Kristi 
Himmelfart fastholdes af hensyn til en endnu ikke offentliggjorte eksamensplan som 
skoledag, men ledelsen vil – såfremt muligheden opstår og timeafviklingen tillader det – 
forsøge administrativt at friholde dagen for undervisning og prøver. 



 
Bestyrelsen godkendte undervisningsplanen.  
 
 

5. Status på FG 2020 – processen  
Poul Erik Madsen og Martin Ingemann orienterede om udkastet til rammeteksterne for FG 
2020. Bestyrelsen diskuterede udkastet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

 
6. Tema. En drøftelse af uddannelsesbilledet – herunder institutionslandskabet på 

ungdomsuddannelserne i DK.  
Poul Erik Madsen orienterede om fremskrivninger af elevgrundlag og klassedannelser for 
de kommende 15 år. Et fald i elevtal kan – alle andre faktorer uændret - på sigt betyde af 
FG går fra 10 til 9 klasser pr. årgang. 
 
Bestyrelsen diskuterede perspektiverne og tog orienteringen til efterretning 

 
7. Meddelelser      

Ingen meddelelser     
 

8. Evt 
 

 
    Referent Martin Ingemann 

                                                                          

 
 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Fredericia Gymnasium, den 28. september 
2017 
Til stede: Johanne Aarestrup, Josefine Kusk Jensen, Jane Findahl, Børge Munk Povlsen, Mads 
Kristian Pedersen, Morten Mikkelsen. 
Afbud fra: Grethe Højgaard, Anders Axø. 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann. 
 
Formanden indledte med at byde velkommen til elevrepræsentanten Johanne Aarestrup 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 17. juni 2017  
Referatet blev underskrevet 

2. Meddelelser 
Poul Erik Madsen orienterede om efterårets ret markante antal af aktiviteter arrangeret i 



samarbejde med andre institutioner i byen. 
3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2017/18, herunder godkendelse af 

opgørelse af klassekvotienter for 2.g, 3.g og 2.hf 
Der har været en markant søgning til den ny årgang og der er pt. elever på venteliste. 
Der har til gengæld været et større frafald på de andre årgange. Samlet set er der dog 
lidt flere elever end budgetteret. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bestyrelsen konstaterede, at der i 2.g, 3.g og 2.hf ikke er mere end 28 i klasserne i 
gennemsnit og bemyndigede formanden til at skrive under på opgørelsen. 
 

4. En orientering om økonomi 2018 
Gymnasiets økonomi har udviklet sig i positiv retning. Indtægterne er ca. 1.000.000 
kr. større end forventet. Omkostningerne følger samlet set budgettet, men med 
udsving på de enkelte poster. Forskellen skyldes blandt andet flere kandidater i 
pædagogikum end forventet og lavere omkostninger til elevaktiviteter en 
budgetteret. Indfasningen af besparelserne er igangsat i 2017/18 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
Det blev vedtaget, at de varslede besparelser for 2020 og 2021 håndteres med 
budgettet for 2019. 
 

5. Tema: På vej mod FG 2020 
Rektor fremlagde forslag til processen frem mod FG 2020. Da FG 2020 dels er 
centreret om reformen, dels om allerede igangsatte projekter er udgangspunktet 
ikke en bredt inddragende proces, men en proces der inddrager relevante udvalg og 
bestyrelse. 
 
Bestyrelsen godkendte rektors oplæg til tema og proces. 
 

6. En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger på stx og valgpakker for hf på den 
kommende årgang 2018/19 
Elevernes valg er endnu ikke kendt. Derfor fastholdes Stx-studieretningsudbuddet fra 
2017 for 2018. I udbuddet af HF-pakker udgår HF-Business. Ingen elever valgte denne. 

Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

7. Godkendelse af valgfag for skoleåret 18/19 for de elever, der pt. går i 2.g 
Det blev indstillet at valgfagsudbuddet fastholdes. 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 
 

8. Rektors resultatlønskontrakt 
En uklarhed vedrørende måling af kvalitet i forhold til besparelserne blev afklaret. 
Bestyrelsen vedtog en opfyldelsesgrad på basisrammen på 90 % og 90 % på 
ekstrarammen. 
Bestyrelsen diskuterede forslaget til resultatlønskontrakt 2017/18 som med et par 
mindre justeringer blev vedtaget. 
 

9. Vedtagelse af antimobbestrategi 



Gymnasiet er forpligtet på at have en antimobbestrategi, der forholder sig til både 
proces, indgreb, handling og dialog. Vicerektor Martin Ingemann fremlagde forslaget 
til antimobbestrategi. 
 
Bestyrelsen godkendte antimobbestrategien. 
 

10. Evt. 
-- 

Referent: Martin Ingemann 

 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde på Fredericia Gymnasium, Tirsdag den 13. juni 
2017 
 
Til stede: Jane Findahl, Grete Højgaard, Morten Mikkelsen, Mads Kristian Pedersen, Johannes 
Medom Madsen og Børge Munk Povlsen 
 
Afbud fra: Josefine Kusk Jensen, Karen Heebøll, Anders Axø 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 23. marts 2017  

Referatet blev underskrevet 
 

2. Status på nyt skoleår:   

Poul Erik Madsen orienterede om elevtilgangen. Der oprettes 10 næsten fulde stx-klasser 
og 3 tæt på fulde hf-klasser. Der er ansat 4 lærere i faste stillinger, 5 årsvikarer og en ny 
uddannelsesleder. Skolen har i løbet af skoleåret sendt to undervisere videre i 
uddannelseslederstillinger på andre skoler. 

 
3. En status på gymnasiereformen 

Martin Ingemann orienterede om den ny reform, herunder kort om opbygningen af det ny 
grundforløb. Der introduceres et nyt undervisningsbegreb, kaldet fordybelsestid.  

 
4. En status på økonomien for 2017 

Indtægterne øget i forhold til budgettet. Det skyldes flere indtægter i forbindelse med 
pædagogikumkandidater samt forventninger om lidt flere elever. Lærerlønudgifterne 
forventes lidt større. Indtil videre ser gymnasiereformen ikke ud til at ændre i 
lærerløntimeforbruget, men det kan først endeligt opgøres ved fuld implementering. 
I C-fløjen udskiftes de sidste vinduer og radiatorer. Der åbnes ind mod fællesområdet, 
svarende til de øvrige fløje. Brandalarmsystemet i ovenlysvinduerne i kantineområdet 
udskiftes. Der sker fornyelser af en del lærerpc’er. Planen for de planlagte besparelser 
følger bestyrelsens beslutninger fra marts 2016. 



 
5. Mødeplan for 2017/18  

Torsdag den 28. september kl. 19.00 
Tirsdag den 12. december kl. 18.00 
Torsdag den 5. april kl. 16.00 
 

6. Evt. 

 

  

 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 23. marts 2017 kl. 19.00 
  
Til stede: Jane Findahl, Karen Heebøll, Morten Mikkelsen, Mads Kristian Pedersen, Anders Axø, 
Johannes Medom Madsen og Børge Munk Povlsen 
 
Afbud fra: Grete Højgaard, Josefine Kusk Jensen 
 
Børge Norup er trådt ud af bestyrelsen. I stedet indtræder Anders Axø, Erritsø Fællesskole, der 
repræsenterer Skolelederne i Fredericia Kommune. 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
 
Dagsorden 
 

9. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 19. december 2016  
Referatet blev underskrevet 

 
10. Regnskab 2016 

Fremlæggelse af årsregnskab for 2016 med henblik på godkendelse. Drøftelse af 
revisionsprotokollat 

Rektor Poul Erik Madsen fremlagde regnskabet for 2016. Der er et lidt bedre resultat 
end forventet. Der var budgetteret med et resultat i 0. Grundet lønrefusioner og 
særlig øget elevtilgang er overskuddet 0,9 millioner.  
 
Revisor Per Jansen kommenterede efterfølgende på årsrapporten. PWC har givet en 
blank påtegning. Revisoren bemærkede dertil, at Fredericia Gymnasium både har en 
høj gennemførelsesprocent og holder et fint karaktergennemsnit. 
 
Morten Mikkelsen bemærkede til side 12 i årsrapporten, at bestyrelsen tidligere har 
besluttet, at der på lærerlønnen planlægges at spare op til 5 % og kun efter behov. 
Bestyrelsen understreger, at formuleringen om at spare op til 5 % på lønnen fortsat 
er gældende, og at fortolkningen således fortsat følger tidligere 
bestyrelsesbeslutninger. 
 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet. 
 
Revisor gennemgik revisionsprotokollatet, herunder bemærkningerne. Revisor 



konkluderede, at gymnasiet har en god økonomistyring, er effektivt, produktivt og 
sparsommeligt. 

 
Bestyrelsen behandlede revisionsprotokollatet vedrørende ansvarsforhold, 
revisionens omfang og rapportering, herunder de enkelte bemærkninger. 
Bestyrelsen godkendte desuden ledelsens opfølgning på revisionsprotokollatet. 
 
Bestyrelsen bemyndigede Poul Erik Madsen til at foretage den elektroniske 
indberetning til ministeriet. 

 
11. En godkendelse af et justeret budget 2017 – set i lyset af regnskab 2016 og forventet 

elevtilgang 17/18 
Rektor Poul Erik Madsen fremlagde det justerede budget for 2017. Grundet større 
elevtilgang end budgetteret i december. 
 
Bestyrelsen godkendte justeringerne. 
 

12. En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser 

Poul Erik Madsen gennemgik ansøgertallene for 2017. På den baggrund oprettes 10 
stx-klasser og 3 hf-klasser. 

 
13. Hvad er kvalitet? Hvilke data vil bestyrelsen gerne have løbende 

Vicerektor Martin Ingemann gennemgik de områder, hvor gymnasiet måler kvalitet – både 
hårde og bløde data: karakterer, evalueringer, ETU, MTU. Gymnasiet arbejder desuden 
med klasseteam som projektleder koblet til ’synlighed i læreprocesserne’. 
 
Gymnasiet prioriterer, at hårde og bløde data supplerer hinanden – og indgår som 
grundlag for refleksion. 
 
Bestyrelsen drøftede temaet. 
 

 
14. Meddelelser 

Skriftlige meddelelser sendt rundt med dagsorden 
 

15. Evt.  
-- 

 
         
                                                                                      Referent: Martin Ingemann 
 
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde mandag den 19. december 2016 kl. 18.00 
  



Til stede: Jane Findahl, Grete Højgaard, Morten Mikkelsen, Mads Kristian Pedersen, Børge Norup, 
Johannes Medom Madsen og Josefine Kusk Jensen 
 
Afbud fra: Karen Heebøll, Børge Munk Povlsen 
 
Jesper Kristensen er fratrådt. Mads Kristian Petersen er nyt medarbejdervalgt medlem 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 4. oktober 2016  
Referatet blev underskrevet 

 
2. En drøftelse af FG’s markedsføringsstrategi, herunder en præsentation af FG’ nye 

hjemmeside og samspillet med de sociale medier. 
Martin Ingemann gennemgik de forskellige elementer i den samlede 
markedsføringsstrategi. De unge er primært på de sociale medier, hvad der er 
baggrunden for et mere entydigt snit mellem hjemmeside og Facebook/Instagram. 
 
I forlængelse heraf havde bestyrelsen en bred drøftelse af det fremtidige behov for 
synlighed og kommunikation. 

 
3. Orientering om forventet regnskab for 2916 og drøftelse af budgetudkast for 2017 

med henblik på vedtagelse. 
Regnskab 2016 og budget 2017 blev gennemgået. Intentionerne i den aftalte 
besparelsesplan for 2016-19 følges tæt. Det indebærer, at der satses på nul-resultater i 
både 2016 og 2017.  
 
Regnskab: Der er kommet godt 2 millioner ekstra i indtægter grundet en klasse mere end 
budgetteret samt øget indtægt på censur. Vores overskydende likviditet placeres løbende i 
obligationer, hvilket også giver en lille indtægt. Til gengæld er der øgede udgifter til løn. 
Renoveringerne har været lidt dyrere end forventet. Der er ændret regnskabspraksis i 
forbindelse med konteringen af lønudgifter i forbindelse med flexjob og skånejob. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Budget: Vi budgetterer lidt konservativt – 20 årselever mindre. Det giver et 
indtægtsgrundlag på 1,6 millioner mindre end i år. Der er små tegn på et lidt større frafald. 
Vi undersøger om der er en sammenhæng med den for nogle elever lidt sene tilmelding. 
Besparelsesplanen følges. Dvs. At vi I 2017 budgetter med et regnskab uden overskud. 
Besparelser i ledelse og administration er sat i gang. Ifølge planen vil der i 2018 blive 
effektueret besparelser på undervisningsdelen, dvs. også i 2. del af skoleåret 2017/18. 
 
Budgettet blev godkendt. 



 
 
 

 
4. Godkendelse af undervisningsplanen (ferieplanen) for skoleåret 2017/18 

Bestyrelsen vedtog ferieplan med første skoledag 14. august. (Mulighed B) 
 

5. Tema: Gymnasie og hf-reformerne 
Poul Erik Madsen og Martin Ingemann gjorde status på arbejdet med implementeringen af 
reformerne, herunder særligt hvordan der arbejdes med dannelse Der bliver i januar 
udarbejdet kommissorier og nedsat arbejdsgrupper. Det overvejes fortsat, hvordan vi kan 
bevæge os fra reformimplementering til at arbejde med Vision FG-2020. 
 
Bestyrelsen drøftede reformerne. 
 
 

6. Meddelelser 
Børge Norup stopper som distriktsskoleleder og træder derfor også ud af bestyrelsen. 

 
7. Evt.  

-- 
 
         
                                                                                      Referent: Martin Ingemann 
 

 
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 4. oktober 2016 kl. 19.00 
  
Til stede: Jane Findahl, Karen Heebøll, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Børge Norup, Børge 
Munk Povlsen, Johannes Medom Madsen og Josefine Kusk Jensen 
 
Afbud fra: Grete Højgaard 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 2. juni 2016  
Referatet blev underskrevet 

 
2. Meddelelser 

Ingen meddelelser 
 

3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2016/17, herunder godkendelse af 
opgørelse af klassekvotienter 

Martin Ingemann gav en kort orientering om elevtal og frafald. Der er pr. 9. 9. 16 i alt 
942 elever, herunder 282 stx-elever i 1.g, hvilket er 2 over det fleksible klasseloft. 



Heriblandt er 3 udvekslingselever som ifølge reglerne kan holdes ude af optællingen. 
Dermed er gennemsnittet 27,9 elever. 1. hf’erne ligger med 78 elever fordelt på 3 
klasser under gennemsnittet på 28,0 
 
Bestyrelsen godkendte indberetningen. 

 
4. En orientering om økonomi 2016, herunder: 

i: Regnskab 2016: Poul Erik Madsen orienterede om økonomien. Indtægterne var 1,9 
mio. over budgettet. Det skyldes primært flere elever end forventet, herunder en klasse 
mere på hf samt en større andel af censorudligningen. På omkostningssiden modsvares 
den ekstra klasse og censorudligningen af øgede lærerlønninger. Desuden har 
renoveringen af servicebygninger været lidt dyrere end oprindeligt forventet. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
ii: Finanslovsudkastet for 2017: Poul Erik Madsen orienterede om de besparelser, som 
ministeriet har varslet i overslagsårene. De ligger i forlængelse af de allerede udmeldte 
besparelser på diverse taxametre – og som besparelser bestyrelsen allerede har taget 
stilling til. Det nye er, at der yderligere er en 2 % besparelse i 2020 samt en række mindre 
besparelser. PEM foreslår, at vi afventer at tage stilling til besparelserne i 2020, når der 
fremlægges et budget for 2017. FG har en vedtaget plan for økonomien frem til og med 
2019, og situationen vedr. 2020 mv. taget op på et senere tidspunkt. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning og tilsluttede sig, at drøftelser omkring mulige besparelser i 
2020 ikke indgår i det budgetforslag, der skal behandles i december 2016. 
 

 
5. Tema: Gymnasiereformen – en orientering ved PEM 

Poul Erik Madsen orienterede om indholdet i den nye reform, som det fremgår af 
lovforslaget. Orienteringen tog udgangspunkt i det udsendte bilagsmateriale. Der er pt. en 
høringsfase i gang på nationalt plan, så der kan komme justeringer. 
Reformen drøftedes, herunder mulige konsekvenser for FG. 

 
6. En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger på stx og valgpakker på hf for den 

kommende årgang 2017/18 under forventning af, at der vedtages en ny 
gymnasielov. 
Der kan i alt udbydes 18 studieretninger (20 inklusiv et par varianter). På indstilling fra 
rektor Poul Erik Madsen vedtog bestyrelsen at udbyde studieretningerne: 
 

• MA A, FY A, Ke B 
• MA A, Fy B, Ke B 
• MA A, BT A, Fy B 
• BI A, Ke B 
• SA A, MA A 
• SA A, EN A 
• EN A, TYF A, Sa B 
• EN A, FRB A, Sa B 
• EN A, SPB A, Ty B 
• ENA, SPB A, la C 



• MU A, MA A 
• MU A, EN A  

 
På indstilling fra rektor Poul Erik Madsen vedtog bestyrelsen at udbyde hf-fagpakkerne: 

 
• HF-force (idræt B og psykologi C) 

• HF-life (samfundsfag B og psykologi C)  

• HF-language (tysk B eller spansk B og psykologi C) 

• HF-tech (matematik B og fysik C) 

• HF-business (samfundsfag B og erhvervsøkonomi C) 

• HF-art (mediefag B og valgfrit kreativt fag B) 

 
Bestyrelsen vedtog efter Poul Erik Madsens indstilling, at det i løbet af 1. halvår i skoleåret 
2017/18 bliver undersøgt, om der er grundlag for den komprimerede hf-løftepakke. 
Bestyrelsen vil senere vurdere behovet for at udbyde den ½-årige hf-løftepakke i 
forlængelse hf-uddannelse. 
 
 

7. Godkendelse af valgfag for skoleåret 17/18 for elever, der pt. går i 1.g, 2.g og 1.hf.  
På indstilling fra rektor Poul Erik Madsen fortsætter udbuddet af valgfag uændret i forhold 
til skoleåret 16/17.  

 
8. Rektors resultatlønskontrakt 

Bestyrelsen drøftede rektors rapport over resultaterne for skoleåret 15/16 og vedtog på 
den baggrund en udmøntningsprocent på 92 % af basisrammen og 90 % af ekstrarammen. 
(Rektor og vicerektor deltog ikke i behandlingen af dette punkt). 
 
Bestyrelsesformanden og rektor fremlagde forslag til kontrakt for 16/17. Bestyrelsen 
vedtog forslaget. 

 
 

9. Evt.  
Karen Heebøll har fået nyt job. Hun er blevet ansat i Ikast-Brande Kommune. Det kan få 
betydning for SDU’s repræsentation i FG’s bestyrelse.  

 
         
                                                                                      Referent: Martin Ingemann 

 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 2. juni 2016 kl. 17.00 
  
Til stede: Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Grete Højgaard, Esther Kirstine Vaupell Jensen, 
Asbjørn Lauridsen, Børge Norup, Børge Munk Povlsen 
 



Afbud fra: Jane Findahl, Karen Heebøll 
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 5. april 2016  
Referatet blev underskrevet 
 

2. Status på nyt skoleår – elever og nyansættelser   
Poul Erik Madsen orienterede om elevtal og forventede nyansættelser.  

 
3. En status på årets renoveringsopgaver (PEM) 

Poul Erik Madsen orienterede om licitationen på B-fløjen (energirenovering + 
nyindretning af vejleder-området) samt licitationen på værkstedsbygning, cykelskure mv. 
ud mod Godthåbsvej. Resultatet af licitationerne ligger lidt over det forventede.  
Håndværkerne er gået i gang ud mod Godthåbsvej. 

 
4. En drøftelse af besparelserne for 2016 -19 med henblik på en vedtagelse af de 

overordnede retningslinjer for besparelserne 
Poul Erik Madsen opsummerede besparelsesprocessen. Præmissen er fortsat, at der ikke 
er behov for besparelser i 2016 og kun i et meget begrænset omfang i 2017. De største 
besparelser realiseres først i 2018 og 2019. Samlet set udgør besparelsen 3,75 millioner. 
 
Poul Erik Madsen forelagde besparelseskataloget. Besparelserne er søgt spredt på samtlige 
områder, undervisning, ledelse, administration, bygninger, kantine mv., men på en sådan 
måde, at enkelte områder, der måske lige har været igennem en besparelse, er gået fri, 
mens andre områder, så må dække lidt mere. På det store område – undervisningen, der 
dækker ca. 75 %, udgør den samlede besparelse 5 %. 
 
Der lægges i udmøntningen vægt på at fastholde et højt kvalitetsniveau. FG skal fortsat 
være et udviklingsorienteret gymnasium og dermed også en spændende og attraktiv 
arbejdsplads for de ansatte med plads til faglig, pædagogisk udvikling, 
kompetenceudvikling mv. 
 

Det er fortsat præmissen, at besparelserne vil gennemføres efter behov og maksimalt vil 
udgøre 5 %. 
 
Det vil fortsat være aktuelt, at der løbende foretages omprioriteringer, igangsættes udvik-
lingsarbejder mv. Disse prioriteringer vil indgå i de årlige budgetvedtagelser. 

 
Bestyrelsen udtrykte anerkendelse af det fælles arbejde med håndteringen af 
besparelserne og godkendte rektors indstilling til den overordnede plan.  

 
 

5. Mødeplan for 2016/17 



Der udsendes forslag til mødedatoer sammen med referatet 
 

6. Evt. 
Martin Ingemann orienterede om den igangværende reorganisering af teamstrukturen. 
 
Martin Ingemann præsenterede de netop udarbejdede HF-videoer. 
 

 

 
Referat af bestyrelsesmøde, tirsdag den 5. april 2016 kl. 19.00. 
 
Til stede: Jane Findahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Karen Heebøll, Grete Højgaard, 
Esther Kirstine Vaupell Jensen, Asbjørn Lauridsen, Børge Norup.  
 
Derudover deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann 
 
Revisorfirmaet PWC er på mødet under punkt 2 repræsenteret ved partner Per Jansen.  
 
 
 
Dagsorden 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møde 3. december 2015 
Referatet blev godkendt og underskrevet 

 
Økonomi. Fremlæggelse af årsregnskab for 2015 med henblik på godkendelse. 
Drøftelse af revisionsprotokollat. (Bilag 1, 2 og 3). 
 
Overskuddet fra årets resultat overføres til egenkapitalen. 
 
Revisionen giver regnskabet en blank påtegning 

 
Bestyrelsen godkendte årsregnskabet med tilhørende revisionsprotokollat. 
 
Bestyrelsen godkendte i den forbindelse ledelsen kommentarer til revisionsprotokollatet 
pkt. 7, 29 og 47. 
 
7) FG sikrer en opdatering af fuldmagtsforhold 
29) FG afventer i lighed med øvrige gymnasier systemrevisionserklæring fra lectio 
47) FG justerer i forhold til revisors bemærkninger 

 
Bestyrelsen bemyndiger Poul Erik Madsen til at foretage den elekroniske indberetning til 
ministeriet. 

 
 

2. En godkendelse af et justeret budget 2016 – set i lyset af regnskab 2015 og forventet 
elevtilgang 16/17 (bilag 4 og 5) 



Poul Erik Madsen fremlagde det reviderede budget. 
 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget. 
 
 

3. En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser  
Rektor Poul Erik Madsen orienterede om den forventede elevtilgang for 2016-17. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 
 

4. Elevtrivsel (bilag 6) 
Vicerektor Martin Ingemann orienterede om elevtrivselsbenchmarken. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

5. En kort status på besparelsesprojektet 2016-19 på FG og i forlængelse heraf en 
bredere drøftelse af de kommende års prioriteringer specielt med fokus på 
ressourceanvendelsen til henholdsvis svage og stærke elever. 
Rektor Poul Erik Madsen orienterede om igangværende besparelsesproces. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bestyrelsen diskuterede gymnasiets fremadrettede tilbud til både svage og stærke elever.  
 
 

6. Meddelelser 
Gymnasiet har sat gang i en proces vedrørende en nytænkning af teamarbejdet.  
 
Der er indledende sonderinger vedrørende et større skolesamarbejde om naturvidenskab. 
 
Der er planlagt en række tiltag i forbindelse med 500-året for reformationen. 

 
 
7. Evt. 

Fremover bør det fremgå tydeligt ved mødeindkaldelser, hvis der er tale om en ændring af 
mødedatoen. 
 
Næste møde er den 2. Juni (med tidligere mødetidspunkt end normalt). 

 
 
 
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
                      f/ Jane Findahl 
         Formand 



 
 
Referat af bestyrelsesmøde, torsdag den 3. december 2015 kl. 18.00. 
 
Til stede: Jane Findahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Karen Heebøll, Grethe Højgaard 
 
Esther Kirstine Vaupell Jensen og Asbjørn Lauridsen deltog i mødet fra kl. 19.00. Børge Munk 
Povlsen havde ved en beklagelig fejl ikke modtaget dagsordenen. 
 
Afbud fra: Børge Norup.  
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen, vicerektor Martin Ingemann samt 
Pædagogisk leder Peter Knudsen (under punkt 7). 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 15. september 2015. 
Bestyrelsen godkendte referatet. 
 
 

2. En indledende drøftelse af hvorledes FG klarer de kommende års økonomiske 
udfordringer. 
Poul Erik Madsen orienterede om de statslige nedskæringer og tidsplanen for hvorledes 
det håndteres på FG. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog at der udarbejdes et 
besparelseskatalog, der fremlægges på mødet i juni. 
 
 

3. Orientering om og drøftelse af plan for renovering af materialeplads, 
værkstedsbygning, mur og cykelskure ud mod Godthåbsvej. Etablering af 
studiecenter i B-fløj, energirenovering af B-fløj mv. Projektet forventes udført i 
2016. Målet er en foreløbig stillingtagen til projektet. 
Poul Erik Madsen orienterede om de planlagte renoveringer. Der foreligger endnu ikke et 
bud på de samlede omkostninger. Forventningen er dog, at udgifterne holdes inden for de 
planlagte budget. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, men opfordrede til at kommunikationen af 
investeringernes nødvendighed sættes i relation til besparelserne.  

 
 

4. Orientering om forventet regnskab for 2015 og drøftelse af budgetudkast for 2016 
med henblik på vedtagelse. 
Poul Erik Madsen orienterede om det forventede regnskabsresultat for 2015. Et større 
elevtal har givet et større statsligt tilskud på 1 mio. Det modsvares stort set af en 
dispositionsbegrænsning på 755.000. Gymnasiet forventer desuden at modtage 
kompensation fra skat på 735.00 for meget indbetalt energiafgift. FG har desuden 
modtaget en donation fra Tre-for på 150.000 til indkøb af et tågekammer. Omkostningerne 



er steget grundet øgede læreromkostninger i forbindelse med den ekstra hf-klasse. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Poul Erik Madsen fremlagde budgetforlag for 2016. Budgettet er reduceret med 2%, 
hvilket håndteres via et mindre forventet overskud og der er indregnet en nedgang på en 
hf-klasse. 
 
Bestyrelsen vedtog budgettet. 

 
 

5. Godkendelse af undervisningsplanen (ferieplan) for skoleåret 2016/17 (Bilag 7) 
Planen har været til høring i både Pæd. Råd og Samarbejdsudvalget 
 
Bestyrelsen godkendte undervisningsplanen. 
 
 

6. En gennemgang af årets KPI- mål (Key Performance Indicators).  
Martin Ingemann orienterede om gymnasiets evalueringsresultater. Bestyrelsen vil blive 
forelagt den fælles benchmarking, når den er udarbejdet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

7. TEMA:  Elevaktiviteter 
Pædagogisk leder Peter Knudsen orienterer om omfanget af elevaktiviteter uden for den 
daglige undervisning, herunder økonomien bag. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

 
8. Meddelelser  

 
-- 

  
 
 

9. Evt 
 

Ref. Martin Ingmann 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 15. september 2015 
 
Til stede: Jane Findahl, Jesper Kristensen, Morten Mikkelsen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, 
Asbjørn Lauridsen, Børge Munk Povlsen, Per Christian Andersen 



 
Afbud fra: Børge Norup, Grethe Højgaard 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen, vicerektor Martin Ingemann samt 
uddannelsesleder Laila Selch Jensen (til og med punkt 6). 
 
 

1. Godkendelse af referat fra mødet 17. juni 2015 
Bestyrelsen godkendte referatet. 

 
 

2. Meddelelser 
APV’en er gennemført. Vi er på det psykiske arbejdsmiljø faldet fra et højt niveau til 
et mellemniveau. Det skyldes dels OK13, dels et uheldigt forløb i forbindelse med 
skemaforsøget i efteråret. Vi går i dette efterår med i GL’s undersøgelse om 
professionel kapital. 

 
 

3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2015/16, herunder 
godkendelse af opgørelse af klassekvotienter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Nettofrafaldet er lavt (42 elever), hvilket er under landsgennemsnittet. Under 

 nettovandringen gemmer der sig en relativ høj bruttovandring. 
 
Bestyrelsen godkende opgørelse af klassekvotienten, herunder overskridelsen på 3 
elever i 2. hf. 

 
 
 

4. En orientering om økonomi 2015, herunder: 
i. Driftsbudgettet: Der forventes et overskud på ca. 3 millioner – delvist 

afhængig af fordelingen på drift og anlæg ved det ny idrætsanlæg. 
Forklaringen er flere elever i hf end budgetteret. Vi får desuden 735.000 
tilbage fra skat. Ligeledes giver eksamensudligningen formodentlig 
mindst 500.000,- kr. 

ii. Dispositionsbegrænsning: Ministeriet har udmeldt en 
dispositionsbegrænsning på ca. 750.000,- kr. 

iii. Regeringens finanslovsudspil: 2 % besparelse om året over de næste 4 
år. Vi kan ikke forvente, at de kommer tilbage til sektoren, hvilket vil 
kunne mærkes. Det kræver at vi tager hul på overvejelser om 
håndteringen. 

 
 

5. En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret    
         2015/16  

Vi afventer fortsat en reform fra det politiske system. Derfor er der ikke lavet større 
ændringer dette skoleår. 
Bestyrelsen godkendte udbuddet som foreliggende. 



 
 

6. TEMA:  Arbejdet med det interkulturelle på FG 
Uddannelsesleder Laila Selch Jensen introducerede til gymnasiets arbejde med det 
interkulturelle. 
 
Bestyrelsen drøftede på den baggrund arbejdet med det interkulturelle. 

 
 

7. Rektors resultatlønskontrakt 
Bestyrelsen diskuterede resultatet af det forgangne års kontrakt med henblik på 
fastsættelse af udmøntningsprocent. Bestyrelsen vedtog en udmøntningsgrad på 91 
% af basisrammen samt 89 % af ekstrarammen.  
  
Bestyrelsen drøftede formandens og rektors forslag til kontrakten for 2015/16 med 
en samlet ramme på 120.000. Den øvrige ledelse er en del af resultatlønskontrakten 
med særskilte beløb for vicerektor (80.000) og uddannelsesledere (25.000). Alle med 
særligt fokus på deres respektive ledelsesopgaver.  
 
Bestyrelsen godkendte forslaget. 
 
Fremadrettet skal der i kontrakten indarbejdes et fokus på ledelse af 
vidensarbejdere. 
 
 

 
8. Evt.  

Per Christian Andersen træder ud af bestyrelsen. Formanden takkede for indsatsen. 
SDU udpeger snarest en ny repræsentant. 

  
 
 

Ref. Martin Ingmann 
 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 17. juni 2015 
 
Til stede:  Grethe Højgaard, Børge Norup, Asbjørn Lauridsen, Børge Munk Povlsen, Per Chr. 

Andersen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen.  
 

Afbud fra:  Esther Kirstine Vaupell Jensen, Jane Findahl  
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann.  
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 9. december 2014.  



Referatet blev godkendt. 
 
 

2. Kommende udviklingsprojekter 
Rektor Poul Erik Madsen orienterede om status på FG 2016. 
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning 

 
 

3. Talentstrategi til drøftelse 
Vicerektor Martin Ingemann fremlagde hovedpointer fra det foreløbige arbejde med 
gymnasiets talentstrategi. 
 
Bestyrelsen støttede både vigtigheden af talentarbejdet  og skolens brede 
talentbegreb – og særligt italesættelsen af talentbegrebets mangfoldighed. 
 
Under behandlingen drøftedes mulighed for udvidet undervisning, gentænkning af 
vores campus (tirsdag), projeket Design-thinking (Design to innovate). 

 
 

4. Status på årets renoveringsopgaver 
 

De udendørs idrætsanlæg har været i licitation og resultatet falder indenfor budgettet.  
En mur ved bagindgangen flytter sig og vil blive renoveret. 
Der planlægges etablering af flere lærerarbejdspladser, og der forestår en udskiftning af 
møbler på lærerværelset. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

5. Meddelelser. 
Vi har nu elever nok til 3 små HF-klasser 
Der er pt. 5 nyansættelser, heraf to fastansættelser. Der følger yderligere et par 
årsvikarer. 

 
Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning fra ministeriet på 1 %. Det forventes at svare 
til en reduktion i gymnasiets tilskud på min. 800.000 kr. 

PWC har hentet en stor kompensation hjem i form af for meget betalte energiafgifter 
over de seneste 3 år.  
PEM orienterede om, at udtrukne obligationer løbende geninvesteres. pt. i 
obligationer (lang løbetid). Pt. reinvesteres i 3,5% obligationer. Bestyrelsen bakker 
op herom. 
 
Kvalitets- og tilsynsstyrelsen har som forventet godkendt både årsrapport, 
revisionsprotokollat og formålsregnskab. 

 
 



6. Evt.                                                                             
Forslag til mødedatoer sendes ud med referatet: 
- 17. september (torsdag) 
- 9. december (onsdag) 
- 29. marts (tirsdag) 
- 8. juni (onsdag) 

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 
 
Til stede:  Jane Findahl, Grethe Højgaard, Børge Norup, Asbjørn Lauridsen, Esther Kirstine 

Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen.  
 

Afbud fra:  Børge Munk Povlsen, Per Chr. Andersen 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann. Fra PWC 
deltog under punkt 2 Søren Bonde og Per Jansen. 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 9. december 2014.  
Referatet blev godkendt. 

 
 

2. Økonomi. Fremlæggelse af årsregnskab for 2014 med henblik på godkendelse. 
Drøftelse af revisionsprotokollat. 
Poul Erik Madsen beklagede indledningsvis, at novembers skøn for regnskabet var lidt 
skævt i forhold til det endelige regnskab. Det skyldes hovedsagelig mere refusion end 
forventet. 
 
Revisor gennemgik regnskabet for 2014. Omsætningen var 85,5 millioner. 
Omkostningerne 80,8 millioner. Finansielle poster -1.1 millioner. Årets resultat er således 
et overskud på 3,5 millioner. Egenkapitalen er dermed 15,4 millioner 
 
Revisionen havde ingen bemærkninger af væsentlig karakter. Dog henledtes under 
opfølgningen på tidligere protokolbemærkninger opmærksomheden på punkt 5, punkt 7 
og punkt 8. 
 
Revisionen bemærkede, at de udskudte punkter under revision- og kontrolområdet følger 
en treårig plan. 
 
Rektor forklarede at lønadministrationen er et tilbagevendende kritikpunkt, der søges 
dækket gennem ledelsens løbende kontrol. Anciennitetsberegningen er korrigeret 
fremadrettet. Fuldmagtforhold i forhold til Nykredit bringes i orden. 
Resultatlønskontrakterne for mellemlederne laves fremadrettet individuelt. 
 
Bestyrelsen godkendte på den baggrund regnskab og revisionsprotokollat. 

 



 
3. En godkendelse af et Justeret budget 2015 – set i lyset af regnskab 2014 og forventet 

elevtilgang 15/16 
Det justrede budget er opskrevet ganske markant, hvilket skyldes at elevtallet ved 
tællingen i februar og søgetallet i marts var højere end forventet. På 
omkostningssiden er der strammet lidt op, da vurderingen har været, at der har 
været lidt rigeligt luft. Omkostningerne på det kommende udendørs idrætsanlæg er 
svære at vurdere, så her er en mindre usikkerhed. Endelig er overskudslikviditeten 
fra de udtrukne 4 % obligationer brugt til at indfri et 3 % obligationslån fremfor at 
købe 2 % obligationer. 
 
Bestyrelsen godkendte justeringen af budgettet. 

 
 

4. En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser 
Vi har efter optagelsesprøverne ca. 280 elever til stx. Vi opretter 10 klasser. Vi har ca. 55 
HF-elever. Det peger lige nu på 2 klasser. Hvis der kommer flere ansøgere indenfor den 
kommende måned, kan der oprettes en klasse mere. Dvs. at alle kvalificerede elever er 
optaget. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 

5. TEMA: En bred uddannelsespolitisk drøftelse af en ønskelig frekvens til stx og hf på 
FG 
Vicerektor Martin Ingemann fremlagde datamateriale om elevgrundlag, 
grundskolekarakterer, løftevne og aktuelle politiske udmeldinger. På den baggrund 
drøftede bestyrelsen Fredericia Gymnasiums placering i det fremtidige 
uddannelsesbillede. 
 
Bestyrelsen besluttede at genoptage diskussionen, når der er mere klarhed over de 
politisk bestemte rammer. 

 
 

6. Meddelelser. 
Poul Erik Madsen ønskede bestyrelsesformanden tilllykke med den runde fødselsdag 
og takkede for en engageret indsats. 

 
 

7. Evt.                                                                             
-- 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 17. september 2014 
 
Til stede:  Jane Findahl, Børge Munk Povlsen, Grethe Højgaard, Per Chr. Andersen, Asbjørn 

Lauridsen, Esther Kirstine Vaupell Jensen, Morten Mikkelsen og Jesper Kristensen.  



 
Afbud fra:  Børge Norup 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann. 
Uddannelsesleder Morten Veng Christensen deltog under punkt 6. 
 
Jane Findahl indledte mødet med at byde velkommen til de 2 nye elevrådsrepræsentanter.  
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 11. juni 2014  
Referatet blev godkendt. 

 
 

2. Meddelelser 
Ingen meddelelser 

 
 

3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2014/15, herunder godkendelse af 
opgørelse af klassekvotienter 
Der er - som det var kendt allerede i marts – i år færre stx-elever end de forrige år, hvilket 
ganske givet er en del af en generel tendens delvis sammenhængende med de aktuelle 
politiske udmeldinger. På hf er der over sommeren til gengæld tilgået ca. 30 elever både i 
1. hf og 2. hf. Rektor forventer i den forbindelse et lidt større frafald end normalt.  
På ansættelsessiden er en tidligere lærerårsvikar blevet fastansat. Der er desuden nyansat 
en sekretær, en pedelmedhjælper og en rengøringsassistent. 

 
Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for 1.g og 1.hf for skoleåret 
2014-15 

 
 

4. En orientering om økonomi 2014, herunder: 
 

a. Driftsbudgettet 
Den øgede tilgang af især hf-elever har haft en positiv indvirkning på økonomien 
med ca. 1 mio. kr. Der er fortsat mindre usikkerhedsmomenter, så som eksamen, 
projekter og anlæg. 

b. regeringens finanslovsudspil 
Det nye element i forslaget er et socialt taxameter – som stx-sektoren i 
udgangspunktet har støttet, men som en omfordeling inden for sektoren. Udspillet 
fra regeringen bygger i stedet på en omfordeling mellem alle ungdomsuddannelser. 
Som udspillet ligger for nuværende vil det koste FG ca. 2 % på indtægtssiden 
svarende til ca. 1.650.000. Til gengæld udskydes den faste 2 % effektivisering 
yderligere et år. En umiddelbar vurdering fra Poul Erik Madsen er, at en del kan 
hentes på mere effektiv institutionsdrift. 

c. placering af ledig likviditet 
Ved revisors gennemgang af årsregnskabet blev det overvejet, om gymnasiet 
relativt stor overskydende likviditet kunne bruges til at indfri lån. Revisor pegede 
på, at det kunne være formålstjenstligt med en vis reservekapital. Poul Erik Madsen 



foreslog i forlængelse heraf, at skolen afvikler 6,0 mio. kr. på det fastforrentede 3%-
lån og derudover placerer ca. 6.0 mio. kr. i en obligationsportefølje.  
Bestyrelsen godkendte forslaget, og bemyndigede formanden og rektor til at 
underskrive de fornødne papirer. 

 
 

5. En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 
Vi fastholder de samme studieretninger, dog udbydes studieretningen med Kinesisk 
områdestudier ikke. Tilslutningen har været for begrænset. 
Når vi ikke opretter flere skyldes det, at regeringen i efteråret forventes af komme med 
nye tiltag i forhold til studieretningerne i forbindelse med det såkaldte ”service-eftersyn”. 
 
Bestyrelsen godkendte udbuddet. 
 
 

6. TEMA: Arbejdet med innovation på FG 
Uddannelsesleder Morten Veng Christensen orienterede om arbejdet med innovation. 

Orienteringen gav anledning til en god drøftelse. 
 
 

7. Rektors resultatlønskontrakt 
Bestyrelsen gennemgik resultatkontrakten for 2013/14 med udgangspunkt i rektors 
skriftlige opgørelse. Basisrammen vurderes opfyldt med 88 %. 
Ekstrarammen blev vurderet opfyldt med 87 %. 
 

Rektors forslag til ny resultatkontrakt for 2014/15 drøftedes. Im plementeringen af 
FG 2016 er fortsat helt centralt. Som noget nyt indgår effektiv institutionsdrift i basis. 
Bygningsområdet/anlæg udgår. 
 
Morten Mikkelsen bemærkede til referatet, at han mener, at OK13 principielt skal 
indgå med den lavest mulige procentsats. 
 
Bestyrelsen godkendte rektors forslag med en maximal basisramme på 70.000 kr. og 
en maximal ekstraramme på 50.000 kr. Rektor indgår kontrakt med den øvrige 
ledelse underlægges en række af de samme resultatmål. Maximalrammen for 
vicerektor er 80.000 kr. og 25.000 kr. for den øvrige ledelse. 
 

 
8. Evt. 

Bestyrelsen ønsker fremover kun at modtage dagsorden pr. mail 
 
 
 

                                                                                    Referent: Martin Ingemann 
 

 
 



Referat fra bestyrelsesmøde den 11. juni 2014 

 
Til stede: Jane Findahl, Børge Munk Povlsen, Børge Norup, Grethe Højgaard, Victor 

Hatami, Sara Mirkhani og Jesper Kristensen.  
 

Afbud fra: Morten Mikkelsen, Per Chr. Andersen 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin 
Ingemann. 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 25. marts 2014  
Referatet blev godkendt. 

 
2. Den formelle udpegning af de to eksterne medlemmer af bestyrelsen 

Bestyrelsen udnævnte enstemmigt Børge Munk Povlsen og Grethe Højgaard 
som eksterne medlemmer af bestyrelsen. 
Martin Ingemann orienterede om ligestillingsreglerne, som gymnasiet pt. 
overholder.  

 
3. Konstituering 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jane Findahl som formand. 
 

4. Generelt om arbejdet i bestyrelsen 
Jane Findahl og Poul Erik Madsen orienterede om bestyrelsesarbejdet.  
Udbygninger og renoveringer er efterhånden gennemført. 
Bestyrelsesarbejdet forventes derfor fremover i højere grad at omhandle 
visions- og kvalitetsarbejdet. 
 

5. Kommende udviklingsprojekter 
Vicerektor Martin Ingemann orienterede om status på IT-arbejdet, herunder 
den forestående satsning på ’flipped classroom’. 

 
6. Status på årets renoveringsopgaver 

Poul Erik Madsen orienterede om licitationsresultatet for den 
forestående renovering af D-fløjen, der alt inklusiv lå stort set som 
forventet.  Generelt må det dog forventes, at årets samlede 
renoveringsopgaver bliver lidt dyrere end forventet. 
 

7. Meddelelser 



- Trods elevnedgang i ansøgertallet til hf fastholdes der tre hf-klasser. Desuden 
oprettes 9 fyldte stx-klasser. 

- Alle de fastansatte er fastholdt. Desuden er en enkelt årsvikar fastansat. 
Derudover er der ansat to nye uddannelsesledere (internt rekrutteret), som 
erstatning for Henrik Færch Svendsen. 

- Økonomi: På indtægtssiden forventes det, at budgettet som minimum 
overholder. På udgiftssiden følges budgettet også, måske med en lille 
udfordring på merarbejde og renoveringer. 

 
 

8. Mødeplan for 2014/15 
- Onsdag den 17. september 2014, 19.00 
- Tirsdag den 9. december 2014, 18.00 
- Onsdag den 25. marts 2015, 19.00 
- Onsdag den 17. juni 2015, 17.30 

 
 

9. Evt. 
Elevrådet planlægger at lave nye vedtægter. Det betyder at 
generalforsamlingen, hvor der udpeges nye bestyrelsesmedlemmer, 
gennemføres i februar.  Det vil muligvis føre til, at de kommende 
elevrepræsentanter skal sidde i halvandet år. 
 
 
 

                                                                                    Referent: Martin Ingemann 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 25. marts 2014 

 
Til stede:  Jane Findahl, Børge Munk Povlsen (ankom efter pkt. 2), Morten Mikkelsen, Victor 

Hatami, Sara Mirkhani, , Børge Norup og Jens Jørn Mahler. 
 

Afbud fra:  Per Chr. Andersen, Lene Weldum 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin Ingemann. 
 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 10. december 2013  
Referatet blev godkendt. 

 



 
2. Økonomi. Fremlæggelse af årsregnskab for 2013 med henblik på godkendelse. 

Drøftelse af revisionsprotokollatet. 
Søren Bonde PWC gennemgik årsrapporten og fremhævede: 

i. Stigningen i elevtallet 
ii. Frafaldet er pænt og ligger under landsgennemsnittet 

iii. Karakterer er fornuftige og lige under landsgennemsnittet 
iv. Lønstigningerne, der fulgte OK13, er delvis hentet ind gennem 

effektiviseringer 
v. Årets resultat på 3.464.175 er det højeste i gymnasiets tid som selvejende. 

Det skyldes blandt et udskudt renoveringsprojekt samt mindre udgifter til 
IT, undervisningsmidler og visionsarbejdet. 

vi. Anlægsaktiver er stabile 
vii. Omsætningen steget blandt andet grundet renoveringen af C-fløjen 

viii. Egenkapitalen på 12,5 mio. er den højeste i gymnasiets tid som selvejende. 
ix. Der er trods overskuddet optaget lån i forbindelse med C-fløjen. 
x. 4 % i overskudsgrad vurderes af revisor som fornuftigt 

xi. Likviditeten er god og revisor anbefaler at fastholde niveauet, da 
ministeriets medfinansiering samt elevudviklingen er usikker. 
Driftsbetingelserne kan hurtigt ændre sig. 

xii. Forventningen til det kommende år er et regnskab i balance blandt andet 
grundet en markant opbremsning i elevtilgangen. 

 
Bestyrelsen godkendte regnskabet. 
Søren Bonde gennemgik revisionsprotokollatet. 

xiii. Revisionen har ikke havde givet anledning til bemærkninger af en sådan 
karakter, at det vil komme til udtryk i revisionspåtegningen på regnskabet. 
Dvs. en blank revisionspåtegning. 

xiv. Revisionen har gjort opmærksom på, at skolen har indsamlet det relevante 
materiale for den enkelte ansattes anciennitetsberegning, men at der ikke er 
udarbejdet en egentlig oversigt over anciennitetsberegningen for den 
enkelte.  

xv. Der forligger ikke for alle medarbejdere omfattet af OAO-S 
fællesoverenskomsten en dokumentation for indplacering i forhold til 
pension. 

 
Bestyrelsen drøftede revisionsprotokollatet. Der skal udarbejdes en procedure for 
dokumentation for tildeling af anciennitet ved ansættelser.  

 
Der skal desuden udarbejdes en procedure for dokumentation for indplacering i 
forhold til pension for medarbejdere omfattet af OAO-S fællesoverenskomst. 

 
 
 

3. En godkendelse af et justeret budget 2014 – set i lyset af regnskab 2013 og forventet 
elevtilgang 14/15 

Rektor Poul Erik Madsen gennemgik ændringerne: 



i. På indtægtssiden koster elevnedgangen 1,8 mil for 14/15 og mere på den 
lange bane.  

ii. Grundet nedgangen i elevtilgangen er der i 14/15 7-8 lærerårsværk i 
overskud. Der er dog ikke budgetteret med fuldt gennemslag. Der arbejdes 
desuden med muligheden for en 3. hf-klasse, hvilket vil bedre situationen 
med 1½ lærerstilling. 

iii. FG er økonomisk rustet til at håndtere en nedgang i elevtallet. 
 
Bestyrelsen godkendte justeringen af budgettet. 
 
 

4. En orientering om den forventede elevtilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser. 

Rektor Poul Erik Madsen orienterede om effekterne ved det lavere elevoptag. 
Bestyrelsen diskuterede på den baggrund elevgrundlag, reelle alternativer og 
uddannelsespolitiske udfordringer. 

 
 

5. En drøftelse af uddannelsernes kvalitet med udgangspunkt i data, der overvejende 
er hentet fra ministeriets databank 

Vicerektor Martin Ingemann gennemgik udtræk fra ministeriets databank. Se bilag. 
i. Sara Mirkhani pegede på elevtrivsel i hf-klasserne som et indsatsområde: 

styrke klassesammenholdet, evnen til at arbejde sammen, skabe tryghed fra 
begyndelsen i 1. hf.  

ii. Viktor Hatami pegede på variation i undervisningen som et muligt 
indsatsområde, om end FG ikke her adskiller sig fra de øvrige gymnasier i 
netværket. 

iii. Morten Mikkelsen pegede på manglende skriftsprogskundskaber som en 
mulig årsag til at skriftlig dansk ikke klarer sig gennemsnitligt. 
Skrivemetroen er bygget op på indholdet – ikke skriftsproget. 

 
Ledelsen vurderer, at indsatsområderne omfattes af Vision 2016. 

 
 

6. En kort orientering om rapporter over løbende renoveringer på FG 
D-fløjen og indgangspartiet (fliser/kloak) ved Nørrebrogade renoveres til sommer. 
Licitationsresultatet er endnu ikke kendt, så der er lidt usikkerhed endnu over de 
samlede driftsomkostninger 

 
 

7. Status på FG 2016 
De strategiske områder: FG og det interkulturelle, FG og det lokale, FG og de 
videregående uddannelser 

i. Samarbejde med byens overbygningsskoler (Talentraketten) 
ii. Ofte samarbejde med faste offentlige institutioner. Fremover også et initiativ 

til et forældrenetværk, hvor der skabes en klassebaseret samarbejdsrelation 
til virksomheder via de nye elevers forældre. 



iii. Projekt, hvor de videregående uddannelser stiller undervisningspakker til 
rådighed for studieretningerne og samtidig præsenterer deres uddannelser. 

 
8. Meddelelser  

-- 
9. Evt. 

Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer     
 
 
 

                                                                                    Referent: Martin Ingemann 
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. december 2013 

 
Til stede: Jane Findahl, Per Chr. Andersen, Børge Munk Povlsen, Morten Mikkelsen, 

Victor Hatami, Sara Mirkhani, Lene Weldum, Børge Norup og Jens Jørn 
Mahler. 

 
Afbud fra:  -- 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin 
Ingemann. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 10. december 2013  
Referatet blev godkendt. 
 

2. En stillingtagen til ny forretningsorden for Fredericia Gymnasium 
På bestyrelsesmødet i september vedtog bestyrelsen nye vedtægter for 
Fredericia Gymnasium. I forlængelse heraf skal forretningsordenen for 
bestyrelsen justeres, så den bliver bragt i overensstemmelse med de nye 
vedtægter. Rektorforeningens sekretariat har november udsendt et forslag til 
standardforretningsorden som er justeret i forhold til vedtægten for 
Fredericia Gymnasium.  
 
I forhold til de rundsendte bilag ændres ’Organisering af bestyrelsen, 
formand og næstformand’ til ’Organisering af bestyrelsen’. Desuden udgår 
stk. 4 udgår. Desuden blev der ændret et par grammatiske småfejl. 
 
Bestyrelsen vedtog forretningsordenen med de anførte ændringer. 

 
3. ’FG 16’ – stærke og svage elever 



Lektor Sonja Mahler orienterede om erfaringer fra lektielæsningsforsøg på 
HF.  
Lektor Morten Mikkelsen orienterede om skolens talentprogrammer. 
 
Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning. 

 
4. Status på byggeriet 

Med færdiggørelse af C-fløj og køkken er samtlige byggeprojekter nu helt 
afsluttede. Af store påtrængende opgaver står tilbage primært renoveringen 
af den sidste undervisningsfløj – D-fløjen og tilknyttede udearealer. Hertil 
kommer renovering af kloak og indgang, der blev udskudt i 2013. Der 
forventes en samlet pris på 5-6 millioner. Licitationer planlægges til foråret. 
Renoveringen skal pågå i sommerferien. 
 
Bestyrelsen godkendte igangsættelse af projekteringen. 

 
5. En drøftelse af bestyrelsens arbejde og resultater gennem den forløbne 

periode 
Bestyrelsen evaluerede sit arbejde og resultater:  
Bestyrelsen vurderede især byggeprocessen og visionsprojektet som 
succesrige, om end der blev efterspurgt lidt mere diskussion i forhold til 
indholdssiden – særligt fremover hvor byggeprojekter formodes at blive 
nedtonet. Det blev besluttet at arbejde hen mod at sætte indholdsdelen på 
dagsordenen som overordnede og brede diskussionstemaer. 
 
Rektor gav udtryk for, at bestyrelsen særligt i forhold til visionsarbejdet 
havde bidraget særdeles positivt og frugtbart gennem input, ydre blik og 
uddybende spørgsmål. 

 
6. Orientering om forventet regnskab for 2013 og drøftelse af 

budgetudkast for 2014 med henblik på godkendelse 
Rektor orienterede om regnskabet. Det forventes helt aktuelt, at resultatet 
bliver en smule bedre end udmeldt, da udligningen i forbindelse med 
eksamen formodentligt sikrer en merindtægt på ca. 500.000 kr. 
 
Der er en vis usikkerhed omkring revisionens krav til opgørelsen af skyldig 
løn grundet den ny overenskomsts opgørelsesmetoder. Sikkerheden i 
opgørelsen af indtægtssiden skyldes i høj grad muligheden for i marts at 
justere i budgettet. 
 



Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Rektor orienterede om forslag til budget. Det forventes, at elevtallet falder 
grundet at 3. årgang er større end det forventede kommende optag. Desuden 
belaster de forestående renoveringer budgettet. 

 
Der budgetteres ikke med yderligere besparelser på lærernes timeforbrug. 

 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2014. 

 
7. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2014/15 

Rektor orienterede om baggrunden for planlægningen af ferieplanen, 
herunder overenskomst og behovet for skoledage. 
 
Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 

 
 

8. Meddelelser  
 

a. Rektor orienterede om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 
1. januar 2014   

 
b. Vicerektor orienterede om evaluering på FG, herunder 

elevtrivselsundersøgelsen 2013 
 

 
 

9. Evt. 
 
--     
 
 
 

                                                                                    Referent: Martin Ingemann 
 

 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 26. september 2013 

 
Til stede:  Jane Findahl, Per Chr. Andersen, Børge Munk Povlsen, Morten 



Mikkelsen og Victor Hatami  
 

Afbud fra:  Sara Mirkhani, Lene Weldum, Børge Norup og Jens Jørn 
Mahler. 

 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Martin 
Ingemann. 
 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møderne den 18. juni 2013  
Referatet blev godkendt. 
 
 

2. Meddelelser 
Gymnasiet har sammen med Munkensdam Gymnasium og Kold College HTX 
modtaget regionsstøtte til et nyt naturvidenskabeligt projekt. Projektet har 
fokus på systematisk naturvidenskabelig talentpleje. Indeværende skoleår 
bruges primært til planlægning. 
 

3. En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2013/14, herunder 
godkendelse af opgørelse af klassekvotienter 
Gymnasiet har p.t. 998 elever. Frafaldet 12/13 er på stx 30 elever årligt og for 
hf 16, hvilket svarer til prognosen. Frafaldet er særlig koncentreret i 2.g. 
Samlet set er frafaldet under landsgennemsnittet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Der er begyndt 281stx-elever fordelt på 10 klasser og 85 hf-elever fordelt på 
3 klasser, hvilket for begge uddannelser er en elev for meget, jf. det fleksible 
klasseloft. Overskridelsen er begrundet i en tilflytter og en omgænger. 
 
Overskridelsen af det fleksible klasseloft blev godkendt af bestyrelsen. 
 
Der er pr. 1. august ansat 4 nye undervisere og 8 årsvikarer. 
 

4. En kort orientering om Økonomi 2013, herunder: 
i. driftsbudgettet 
ii. regeringens finanslovsudspil 

 



Indtægterne er som forventet, jf. budgettet. Udgifterne til lærerlønninger er 
grundet OK13 steget. Til gengæld har udgifterne til undervisningens 
gennemførelse været budgetteret lidt for højt. Der har ikke været det samme 
behov for undervisningsmidler, da de fleste fag efterhånden har tilpasset 
materialebestanden til skolen størrelse.  
 
Likviditeten er god og forskellige placeringer af denne overvejes. Rektor og 
vicerektor har halvårlige møder med kreditforeningen. 
 
Der var enighed om, at det ikke fremover er relevant at medtage 
kvartalsopdelingen for budgettet. 
 
Regeringens finanslovsforslag lægger op til en fortsat årlig besparelse på 2 %. 
En del af besparelsen vil formodentlig blive kanaliseret tilbage til sektoren. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

5. En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 
2014/15 
Rektor gennemgik indstillingen til studieretninger og valgfag for skoleåret 
14/15. Oplægget har været behandlet i PR og i SU. Udbuddet fastholder med 
små ændringer mønsteret fra forrige år. 
 
Bestyrelsen godkendte indstillingen. 

 
 

6. Tema: Intern og ekstern kommunikation 
Webredaktør André Dekker og vicerektor Martin Ingemann præsenterede 
gymnasiets ny hjemmeside og orienterede om inddragelsen af de sociale 
medier. 

 
 

7. En stillingtagen til vedtægtsændringer for institutionen 
Rektor præsenterede oplæg til den ny vedtægt for Fredericia Gymnasium. 
Den nuværende vedtægt blev godkendt af undervisningsministeriet forud for 
Fredericia Gymnasiums overgang til selveje pr. 1. januar 2007. Der er i 
bekendtgørelsen efterfølgende kommet mindre justeringer, som mangler at 
blive indarbejdet i vedtægterne. 
I 2012 blev der centralt vedtaget en forenkling af proceduren for 



vedtægtsændringer, så det nu er bestyrelsen og ikke 
undervisningsministeriet, der forestår vedtægtsændringerne. Vedtægterne 
skal dog fortsat være i overensstemmelse med standardvedtægterne, som er 
bekendtgørelsesfastlagte. 
De fremlagte vedtægtsændringer er tekniske justeringer og er i 
overensstemmelse med standardvedtægten af 29. juli 2012. Der skal 
efterfølgende udarbejdes en ny forretningsorden. 
 
Bestyrelsen godkendte med enkelte justeringer vedtægtsændringerne. Børge 
Norup (med stemmeret) og Jens Jørn Mahler har efter mødet tilsluttet sig 
godkendelsen, hvorved vedtægtsændringerne har opnået det nødvendige 
kvalificerede flertal. 
 
 

8. Rektors resultatlønskontrakt 
Formanden fremlagde resultatet af det forgangne års kontrakt til drøftelse i 
bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen godkendte en opfyldelsesgrad på 90 procent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
Bestyrelsen godkendte desuden udbetalingen af et ekstravederlag på 35.000 
for ekstraarbejde i forbindelse med vakant vicerektorstilling i perioden 1. 
februar 2013 – 1. August 2013. 
 
Drøftelserne tog sit udgangspunkt i en gennemgang af forslag til en ny 
resultatlønskontrakt for 2013/14 samt ministeriets nye bemyndigelse til 
bestyrelserne dateret 27. juni 2013. Morten Mikkelsen forholdt sig kritisk til 
bemyndigelsen, i det han fandt, at ministeriet ikke respekterede tidligere 
afgørelser om ikke at blande sig i bestyrelsens udpegning af indsatsområder. 
Der blev herudover peget på flere konkrete sproglige fejl i ministeriets brev 
til bestyrelserne. 
 
Der var i bestyrelsen stor enighed om at tillægge arbejdet med ’FG 2016’ stor 
vægt. Fremadrettet skal der være opmærksomhed på målbarhed. Der bør 
således foreligge landsdækkende karakterer, der kan anvendes som 
sammenligningsgrundlag. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig kontrakten med en enkelt justering. Den øvrige 
ledelse er en del af resultatlønskontrakten, dog med særlig fokus på de 
respektive ledelsesopgaver. 



 
 

9. Evt. 
Bestyrelsen fastlagde de kommende bestyrelsesmøder til den 10. december 
kl. 18.00 samt den 25. marts kl. 19.00. 
 
 
 

                                                                                    Referent: Martin Ingemann 
 
 

18.juni 2013 

Til stede:  Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup, Per Chr. Andersen, 
Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen og Victor 
Hatami  

 
Afbud fra:  Vincent Røjkjær er udtrådt af bestyrelsen. Eleverne vælger ny 

repræsentant i det nye skoleår. 
 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen. 
 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra møderne den 19. marts 
2013  
Referatet blev godkendt 
 
2. Status på FG 2016 
PEM orienterede kort om status på arbejdet med FG 2016. Der er nu nedsat 
mere end 20 arbejdsgrupper. Arbejdet blev i foråret lidt forsinket pga. 
overenskomstdrøftelserne. Nogle af grupperne er i gang, men for flere 
grupper påbegyndes arbejdet først i september måned. Der blev fra 
bestyrelsen kvitteret for det færdige resultat. Alle er opmærksomme på 
vigtigheden af, at der prioriteres blandt de mange tiltag. 

 
3. En orientering om overenskomst 2013 samt implementeringen på FG 
Foråret har også på lærerområdet på FG været meget påvirket af 
overenskomst 2013.  
Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lærerne og 
ledelsen (GL-tillidsmand og suppleant, Morten Mikkelsen, Jens Jørn Mahler, 



Peter Knudsen og PEM), der har drøftet implementeringen af OK 13 på FG. 
Resultatet af disse drøftelser er fortsat en reduktion af de samlede udgifter til 
lærerløn, men en mindre reduktion end forudsat i budget 2013. Konkret må 
der i 2013 tillige forventes større engangsudgifter, da den nye overenskomst 
indebærer, at GL-området skal gøres op, svarende til at samtlige 
medarbejdere starter i et nyt ansættelsesforhold. 
 
Arbejdet har derudover resulteret i en række omlægninger af arbejdstiden. 
Udviklingsdagsordenen er fastholdt. Det er både 
medarbejderrepræsentanternes og ledelsens opfattelse, at der er fundet 
løsninger, der er acceptable. Det ændrer ikke ved, at der i nogle henseender 
er tale om et paradigmeskifte (fra timer til opgaver), hvilket må forventes at 
føre til løbende drøftelser på gymnasiet. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at 
overenskomstimplementeringen vil påvirke årets regnskabsresultat. 
 
4. Status undervisningsfløj og løsning af parkeringsproblemerne 
Der er etableret en ny parkeringsplads og udbygningen af C-fløjen er afsluttet. 
Parkeringspladsen er blevet lidt dyrere end forventet. 
I sommerferien arbejdes der videre med fællesareal, kantinekøkken og 
udearealerne. Renoveringen af kloakkerne bliver mere omfattende end 
forventet. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Udbygningen af C-fløjen blev 
besigtiget. 
 
5. Godkendelse af Tiltrædelsesprotokollat 
Gymnasiets ”Revisionsprotokollat vedr. ansvarsforhold, revisions omfang og 
rapportering” (Tiltrædelsesprotokollat) blev sidst justeret den 22. juni 2007. 
Gymnasiet har i et samarbejde med PWC opdateret protokollatet, så det er i 
overensstemmelse i henhold til lovgivningen, herunder henviser til det rette 
lovgrundlag, de rette ministerier mv.  
Protokollatet blev godkendt og underskrevet 

 
6. Meddelelser 
 
Status på nyt skoleår – elever og nyansættelser. Der er næste år 10 1.g-
klasser og 3 1.hf-klasser. Pt. har skolen et problem, da der er ekstraordinært 
mange kvalificerede stx-elever, der tilmelder sig for sent. Bestyrelsen er enig 
i, at FG skal søge at finde plads til disse elever, da de bør komme i gang, når de 



er kvalificerede. Det kan give problemer i forhold til 28-loftet. 
 
Økonomi. Generelt følger økonomien budgettet på diverse driftsområder. 
Resultatet af  OK-13 er endnu ikke indarbejdet. Der er stadigvæk usikkerhed 
om, hvor vi præcist lander i forhold til årets vedligeholdelsesudgifter 
(udendørsarealet, kloakker, kantineombygning mv.) 
 
Ny vicerektor. Som ny vicerektor er ansat Martin Ingemann, der pt. er 
uddannelsesleder på Munkensdam Gymnasium i Kolding. Martin er 39 år – 
har samfundsfag og dansk som fag – og i øvrigt student fra Fredericia 
Gymnasium. Martin har tidligere arbejdet på Horsens Gymnasium. Han har en 
master i ledelse. 

 
 

7. Evt 
Intet 

  
 

                                                                                   For referat      Poul Erik Madsen 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 

 
Til stede:  Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup,  Jens Jørn Mahler, 

Morten Mikkelsen, Vincent Røjkjær og Victor Hatami  
 

Afbud fra:  Per Chr. Andersen og Børge Munk Povlsen 
 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen 
 
 
 
 
 
Ad.1 Godkendelse og underskrift af referat fra møde 11. december 2012 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 
 

 
Ad. 2 Økonomi I. Fremlæggelse af årsregnskab for 2012 med henblik på 
godkendelse  

I fravær af revisor, der havde meldt forfald, gennemgik rektor Poul Erik 



Madsen hovedpunkterne i årsrapporten. Det er et meget tilfredsstillende 
resultat med et overskud på 1.1. mio. kr. Resultatet beror på lidt flere 
indtægter end budgetteret i kraft af flere elever og lidt større eksterne 
indtægter i form af projektmidler.  
På omkostningssiden følger udgifterne budgettet. Dog er der et mindre 
forbrug på undervisningsmidler. Det er meget tilfredsstillende, at de 
samlede udgifter til diverse byggeprojekter har fulgt budgettet. 
Der er ikke sket ændringer i regnskabspraksis. Når afskrivningerne ikke 
er vokset på trods af byggeaktiviteten, skyldes det, at FG for nogle få år 
siden gik over til at undlade at pulje investeringerne på f.eks. inventar og 
it-udstyr. Det betyder, at der i disse år falder en del større afskrivninger 
bort (it og inventar). Modsat øges afskrivningerne på bygninger i takt 
med de mange bygningsudvidelser. 
 
Vincent Røjkjær spurgte ind til gymnasiets egenkapital på 8.6 mio. kr. ud 
fra betragtningen om, at en uddannelsesinstitution ikke skal ophobe 
kapital. Poul Erik Madsen var enig i, at uddannelsesinstitutioner som 
Fredericia Gymnasium ikke har som formål at lave store overskud og 
ophobe kapital. Overskud, som dem der har været på FG de senere år, er 
dog relativt beskedne i forhold til omsætningen. En institution af FG’s 
størrelse bør have en egenkapital at stå imod med, hvis der opstår 
kritiske situationer. 
 
Revisionsprotokollatet drøftedes. Forud for mødet har der været kontakt 
mellem revisor Søren Bonde og bestyrelsesformanden. Udgangspunktet 
er en blank revisionspåtegning. Bestyrelsen drøftede, hvorledes den 
lever op til sit ansvar (punkterne 8-10). I drøftelserne indgik bl.a., at der 
foretages uanmeldte kasseeftersyn, drøftelser af økonomi på alle 
bestyrelsesmøder mv. 
Morten Mikkelsen gjorde opmærksom på, at den udgave af rektors 
resultatlønskontrakt, der ligger på hjemmesiden, mangler henvisningen 
til, hvad rektor maximalt kan få udbetalt. Det fremgår dog af det bilag, 
som bestyrelsen behandlede på mødet i september 2012. Revisionens 
bemærkning i pkt. 39 om denne mangel er dermed håndteret. Den 
korrekte udgave lægges på hjemmesiden. 
 
Med disse bemærkninger vedtog bestyrelsen årsregnskabet for 2012. 
Årsregnskab og revisionsprotokollatet blev underskrevet. 

 
Ad. 3 En godkendelse af et justeret budget 2013 – set i lyset af regnskab 



2012  
Det justerede budget 2013 blev gennemgået. Overskuddet forventes at 
blive reduceret i forhold til budgettet fra december 2012. Lønudgifterne 
er øget med 400.000 kr. til apparatopstilling. Der er sat ekstra 200.000 
kr. af til FG 2016 og et øget beløb til møder og censur. Kantineombygning 
og udbygning af det trådløse net øger omkostningerne med yderligere 
600.000 kr. Poul Erik Madsen anførte, at der ikke er afsat yderligere 
midler til overenskomst 2013 på trods af markante lønstigninger på 
lærerløn. De øgede omkostninger forventes dækket via kompenserende 
besparelser på lærerløn. 
 
Fra Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler blev besparelserne på 
lærerløn problematiseret. Morten Mikkelsen pegede på, at det 
forventede overskud i 2013 på 1.5 mio. kr. kunne reduceres, og Jens Jørn 
Mahler markerede, at besparelserne kan gå ud over undervisningens 
kvalitet. Poul Erik Madsen så besparelserne som nødvendige i lyset af de 
kommende nedskæringer i taxameterne. Poul Erik Madsen erkendte, at 
det kan indebære kvalitetsfald, hvis gymnasiet ikke formår at foretage 
ændringer, så lærernes forberedelse kan reduceres gennem mere 
samarbejde og dermed en reduktion af den enkeltes forberedelsestid. 
Der er afsat en lærerstilling til at finde nye veje, der kan reducere den 
samlede arbejdsmængde. 
 
Budget 2013 blev vedtaget. 
 
Efter bestyrelsesmødet: 
Ministeriet har som noget nyt anmodet de enkelte 
uddannelsesinstitutioner om at udpege en person, der bemyndiges til på 
bestyrelsens vegne at signere den elektroniske indberetning digitalt. Den 
bemyndigede person indestår for på bestyrelsens vegne, at det 
indberettede materiale er fuldstændigt og forefindes på institutionen. 
Herunder at der på institutionen forefindes et revideret årsregnskab og 
et tilhørende revisionsprotokollat, der er underskrevet af alle 
stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer. Ministeriet anbefaler, at 
bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra 
institutionens ledelse. 
 
Bestyrelsesformanden har efter bestyrelsesmødet givet denne 
bemyndigelse til rektor Poul Erik Madsen 
 

 
Ad. 4 En kort orientering om rapporter over løbende renovering på FG 



samt rapport vedr. energiøkonomiske overvejelser  
Forslagene i den energiøkonomiske rapport fra 2011 er stort set 
implementeret. Dog mangler ventilationsanlægget i D-fløjen. D-fløjen 
renoveres i 2014. 
 
Rapporten over den løbende vedligeholdelse giver et overblik over 
større renoveringer de næste år. Rapporten skal justeres i relation til E-
fløjen. Rapporten omfatter ikke kloakker, cykelskure mv. 
 

 
Ad. 5 Afsluttende drøftelse af FG 2016 med henblik på vedtagelse  

En lang proces er afsluttet med det fremlagte forslag til målsætninger og 
handlingsplaner for de kommende 4 år. Der mangler nogle få sproglige 
justeringer. 
 
Der er bred opbakning til FG 2016 i lærerkollegiet. Elevrådet har 
fremlagt nogle kritiske bemærkninger til dele af notatet. Victor Hatami 
og Vincent Røjkjær redegjorde for en række drøftelser i elevrådet. Der er 
generelt betænkeligheder ved en for lang skoledag. Der er mange 
drøftelser om fordele og ulemper ved 45 minutters lektioner. Mange 
elever peger på, at det kan være afhængigt af fag. Eleverne vil meget 
gerne deltage i arbejdsgrupper i det fremadrettede arbejde. 
 
Fra flere sider blev eleverne rost for deres engagement og mange forslag, 
og Poul Erik Madsen understregede vigtigheden af, at eleverne også 
inddrages i den kommende proces med deres forslag og argumenter. 
 
Der blev fra bestyrelsens side udtrykt meget stor tilfredshed med det 
samlede resultat. Det er godt, at der er indbygget en prioritering i de tre 
hovedområder, da ambitionerne er generelt så høje, at det kan være 
vanskeligt at nå hele vejen rundt. 
 
Bestyrelsen roste både elever, TAP’er og lærerne for det meget fine 
resultat. 
 

Ad. 6   En orientering om den forventede elev- og kursisttilgang for næste 
skoleår samt drøftelse af de afledede konsekvenser 

 
Tilgangen af ansøgere til Fredericia Gymnasium ser fin ud. Der var pr. 15. 
marts 287 stx-ansøgere (heraf 8 til optagelsesprøve) og 80 hf-ansøgere 



(heraf 9 til optagelsesprøve). Det peger på 10 1.g klasser og 3 1.hf 
klasser. Det er det samme som i 2012. 

 
Ad. 7 Lærergruppens sammensætning og kompetenceprofil  

Morten Mikkelsen og Poul Erik Madsen gennemgik, hvorledes gymnasiet 
arbejder med lærernes kompetenceudvikling. Udgangspunktet blev taget 
i data over rekruttering af ansøgere til lærerstillinger og lærergruppens 
nuværende sammensætning. 
 
Morten Mikkelsen redegjorde for, hvorledes gymnasiet sikrer de nye 
lærere en bred indføring til gymnasielærerarbejdet gennem 
pædagogikum. 
 
Poul Erik Madsen gennemgik i hovedpunkter, hvorledes lærerne 
undervejs sikres en løbende kompetenceudvikling gennem deres 
forberedelse, interne kurser, fagrelaterede kurser samt for en række 
lærere – en række længerevarende forløb. Der er således 15 lærere i 
gang med længerevarende forløb – ekstra sidefag, master mv. 
I FG 2016 er det besluttet, at FG skal sætte ekstra fokus på planer for 
medarbejdernes kompetenceudvikling og vidensdeling. Det er tillige 
besluttet, at konceptet for MUS-samtalerne skal have et eftersyn. 
 
Der udspandt sig en drøftelse på baggrund af det fremlagte. Bestyrelsen 
udtrykte stor tilfredsmed med den måde, gymnasiet arbejder med 
medarbejdernes kompetenceudvikling. 

 
 
 

Ad. 8 Meddelelser 
Vicerektorstillingen er pt. vakant. Der var for få kvalificerede ansøgere i 
første runde. Stillingen genopslås med henblik på besættelse pr. 1.8.13. 
 
Der blev orienteret om den forventede nye overenskomst 2013. 
Overenskomsten indebærer øgede lønstigninger til lærerpersonalet på 
ca. 6 %. Herudover er der tale om markante ændringer, da aftaleretten 
vedr. arbejdstid er bortfaldet i sin nuværende form. Poul Erik Madsen 
omtaler det som et paradigmeskifte at gå fra tildeling af tid til tildeling af 
opgaver. Der forestår et stort arbejde med at implementere den nye 
overenskomst. 

 



Ad. 9 Evt. 
Intet 

 
 
 
 
                                              for referat Poul Erik Madsen 21.3.13 
 
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde den 11. december 2012 

 
Til stede:  Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup, Per Andersen, 

Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent 
Røjkjær og Victor Hatami  

 
Afbud fra:  ingen 

 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels 
Hjølund Pedersen.  

 
 
 
 
 
Ad. 1  Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 27. september 
2012 
 
  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
Ad. 2 En status på arbejdet med ”FG 16 – endnu bedre uddannelse” med 

henblik på drøftelse (PEM) 
FG 16 er på vej gennem den interne proces. Der vedlægges: 

 
2 overordnede sider samt i alt 9 udkast til kommissorier. De 9 
kommissorier er opdelt i 3 grupper (3 fyrtårne: Tilrettelæggelse, 
Skriftlighed og Pædagogisk it;3 strategiske indsatsområder: Det 
interkulturelle, Det lokale samt FG og videreuddannelse; 3 driftsområder: 
Skolekultur, Rammer om undervisningen og FG – en god arbejdsplads). 



Det skal understreges, at papirerne er procespapirer, skrevet af forskellige. 
(bilag 1) 

PEM gennemgår perspektiverne i det første fyrtårn: Tilrettelæggelse af 
undervisningen – ”Fra 8 mod 16” 

 
Poul Erik Madsen begyndte med at takke bestyrelsen for input ved sidste 
møde, som bl.a. havde ført til opdelingen af indsatsområderne i 3 
forskellige kategorier. Poul Erik Madsen fortsatte med at bemærke, at 
ikke alle indsatsområder nødvendigvis gives fuld energi fra begyndelsen. 
Det gælder således de tre strategiske områder. Fx kunne et område som 
samarbejdet med folkeskolerne godt igangsættes lidt senere, bl.a. pga. 
den nyligt implementerede strukturændring på Fredericias folkeskoler.  
 
Lene Weldum noterede sig, at det, der indgår, ser fint ud, men at det 
naturligvis er vanskeligt at pege præcist på, hvad der måtte mangle. 
Yderligere noterede Lene Weldum sig, at der skal igangsættes mange 
ting og spurgte, om det er for mange elementer at gabe over på en gang. 
Poul Erik Madsen svarede, at det er rigtigt, men at det er vigtigt at 
bemærke, at der allerede nu er mange grupper på skolen, der arbejder 
med forskellige områder. Desuden er det en målsætning at få integreret 
de mange nyansatte på skolen gennem arbejde, der ligger ud over den 
daglige undervisning. Børge Norup mente, at det er meget væsentligt at 
få mange lærere med i processerne. 
 
Jens Jørn Mahler sagde, at oplægget så fint ud – og at der i den 
kommende fase efter planen skal kød på, så man for alvor kan tage 
stilling til mere konkrete målsætninger og forslag. Morten Mikkelsen 
påpegede en uheldig formulering: ”alle elever skal opleve stor individuel 
hensyntagen i deres lærerprocesser” – kunne man fjerne ordet ’stor’ 
spørger Morten Mikkelsen.  
 
Poul Erik Madsen uddybede punktet omkring ’Tilrettelæggelse af 
undervisningen’. Overordnet handler det om 2 forhold. Det ene er at 
sikre kontinuitet og ro til fordybelse i undervisningen, det andet er 
ambitionen om at skabe plads til individualiserede indsatser ift. 
eleverne. Dette kræver en række tiltag. Nogle af dem vækker bekymring 
i lærergruppen, og Morten Mikkelsen bemærkede, at Poul Erik Madsen 
her var inde i overenskomststof, mens Jens Jørn Mahler konstaterede, at 
Poul Erik Madsen i relation til et enkelt forslag havde et noget 
teknokratisk blik på, hvordan man forbereder undervisning. Herefter 



havde bestyrelsen en bredere drøftelse af forslaget. 
 
Slutteligt udtrykte bestyrelsen, at det så spændende ud, og at de så frem 
mod martsmødet, hvor fremlæggelsen af de endelige mål- og 
handleplaner skal finde sted. 
 

Ad. 3 En justering af studieretninger og valgfag for 2013-16 i lyset af ”FG 
16 – endnu bedre uddannelse” 
Undervejs i visionsprocessen er det blevet tydeligt, at vi kan opnå nogle 
gode gevinster ved at ”fylde studieretningerne lidt hårdere op”. Det gør vi 
ved at binde det obligatoriske naturfaglige B-niveau-fag til 
studieretningen. Konsekvensen er, at der er færre frie valg på 
naturvidenskabelig B-niveau for primært samfundsvidenskabelige, 
sproglige eller kreative studieretninger. Men der opstår andre markante 
gevinster. Ændrer vi udbuddet for 2013-16, har vi mulighed for at få 
fordelene allerede i år 2014/15 – ellers koster det et år. Udbuddet blev 
godkendt på det sidste bestyrelsesmøde. (bilag 2 og 3) 

  
Poul Erik Madsen gav en overordnet gennemgang af de justerede 
studieretninger og valgfagsstrukturen. Victor Hatami bemærkede, at 
ikke alle elever ville blive glade for ikke længere selv at kunne vælge 
deres naturvidenskabelige fag på B-niveau. Poul Erik Madsen svarede, at 
det var han enig i, og at der var fuld forståelse for synspunktet, men at 
han vurderede, at gevinsterne i forslaget var større end dette tab. 
Morten Mikkelsen bemærkede, at 2. hf’ernes valg blev begrænset. Poul 
Erik Madsen svarede, at det vil gælde meget få elever. 

  
Bestyrelsen godkendte det reviderede studieretningsudbud. 

 
Ad. 4 Status på byggeriet 
 

a) Udbygningen af undervisningsfløjen forløber efter planen 
 

b) Grunden til parkeringspladsen er købt 
Det indstilles at formanden og rektor får bemyndigelse til at godkende 
udbud og licitationsresultater i forbindelse med etablering af 
parkeringspladser. 

 
Poul Erik Madsen orienterede om, at bygge- og anlægsarbejder kører 
efter planen. Bestyrelsen gav formanden og rektor bemyndigelse til at 



godkende udbud og licitationsresultater i forbindelse med etablering af 
parkeringspladser. 
 
 

Ad. 5 Orientering om forventet regnskab for 2012 og drøftelse af 
budgetudkast for 2013 med henblik på godkendelse 
En kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2012 (bilag 4 og 5) 
En drøftelse af budgetforslag for 2013 med henblik på vedtagelse (bilag 6 

og 7) 
 
 Poul Erik Madsen orienterede om, at det forventede regnskab stemmer 

overens med budgettet, men at der stadig er usikkerhedsmomenter; 
særligt er revisionens vurdering af skellet mellem drift og anlæg i 
relation til byggeri/renovering afgørende for resultatet. Bestyrelsen tog 
det forventede regnskab til efterretning. 

 
Poul Erik Madsen fremlagde budgettet for 2013. Der budgetteres med et 
overskud på knap 3 mio. kr. Dog er der pga. bygge- og anlægsaktiviteter 
en del usikkerhedsmomenter. Poul Erik Madsen henstillede derfor til, at 
der fremlægges et revideret budget i marts 2013. Bestyrelsen tilsluttede 
sig dette. 
 
Poul Erik Madsen orienterede ligeledes bestyrelsen om den fortsatte 
renovering af udearealerne, kantineområdet mv. Budgettet for 2013 
indeholder også indkøb af et maleri af Nina Sten-Knudsen. 
 
Victor Hatami spurgte, hvornår D-fløjen skulle renoveres, da den trænger 
til renovering. Poul Erik Madsen svarede, at det er planlagt til sommeren 
2014.  Jens Jørn Mahler spurgte, om skolen havde en totalplan for 
renoveringen af skolen henover de kommende år. Poul Erik Madsen 
svarede, at en sådan er lavet af et rådgivende ingeniørfirma. Bestyrelsen 
vil få den forelagt på et kommende møde. Den vil blive taget med på 
næste møde. Børge Munk Povlsen spurgte, om vi løbende har eksternt 
tilsyn med bygningerne. Poul Erik Madsen svarede, at vi har en fast 
aftale, som sikrer løbende tilsyn med bygningerne. Victor Hatami spurgte 
til de forøgede markedsføringsomkostninger. Poul Erik Madsen svarede, 
at vi generelt har meget lave markedsføringsomkostninger, og at der i 
beløbet ligger al annoncering og trykt materiale. Grunden til at beløbet er 
hævet i 2013 er, at der sammen med mediebureauet ’Marginal’ i 2013 
laves et udredningsarbejde i forhold til skolens kommunikations- og 



mediestrategi.  
 
Niels Hjølund Pedersen orienterede om skolens realkreditlån, herunder 
om finansieringsmulighederne for at dække lånebehovet på yderligere 8 
mio. kr. (som bestyrelsen tidligere er blevet informeret om). Den 
skitserede løsning indebærer, at de 8 mio. kr. lånes som dels et variabelt 
forrentet lån på 4 mio. kr. (Cibor 3 over 30 år), dels et fastforrentet lån på 
4 mio. kr. (3% over 30 år). Desuden indstilles det, at skolens nuværende 
4%’s lån konverteres til et 3%’s lån.  
 
Vincent Røjkjær bemærkede, at det var underligt, at et realkreditselskab 
som Nykredit skulle tjene penge på Fredericia Gymnasium. Jane Findahl 
svarede, at det var vilkårene.  
 
Bestyrelsen gav formanden og rektor bemyndigelse til at gennemføre 
procedurerne for finansieringen som skitseret. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 

 
 
Ad. 6 Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2013/14 (Bilag 8) 
 
  Ferieplanen blev godkendt uden yderligere kommentarer. 
 
 
Ad. 7 Meddelelser  
 

a. Orientering om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 1. januar 
2013   
Punktet blev ikke behandlet, da arbejdet med dette ikke er 
færdiggjort. Der er i år flere ønsker om skift af studieretning end 
tidligere. 

 
b. En orientering om den årlige elevtrivselsmåling (Bilag 9) 

Niels Hjølund Pedersen fremlagde resultaterne af målingen. 
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af resultaterne og glædede sig 
over de generelt pæne målinger.   
 

c. Orientering om ansættelsesprocedure for ny vicerektor. Niels Hjølund 
Pedersen har nået nyt job som vicerektor på Nærum Gymnasium med 



tiltrædelse pr. 1. februar 2013.  (Stillingsopslag for ny vicerektor er 
vedlagt, bilag 10) 
Bestyrelsen sagde tak for godt samarbejde og ønskede held og lykke. 
Niels Hjølund Pedersen benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen 
for et altid frugtbart og inspirerende samarbejde. 

 
d. FG går over til elektronisk fakturering primo januar 2013 

Ingen kommentarer. 
 
 
Morten Mikkelsen meddelte, at skolen har udvalgt 6 elever, som skal 
modtage ekstraundervisning på Akademiet for talentfulde unge de 
næste par år.  

 
 
Ad. 8  Evt. 

Lene Weldum mindede om, at vi havde aftalt på et bestyrelsesmøde at 
drøfte lærergruppens sammensætning i relation til kompetencer og 
dermed til rekruttering.  
 
 

 
 
/Niels Hjølund Pedersen (12. december 2012) 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. september 2012 

 
Til stede:  Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup, Per Andersen, 

Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Vincent 
Røjkjær og Victor Hatami  

 
Afbud fra:  ingen 

 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels 
Hjølund Pedersen.  

 
 

Det ordinære bestyrelsesmøde var udvidet, så der var mulighed for 
drøftelser af mulige indsatsområder i forbindelse med skolens visions- og 



handleplaner frem mod 2016, F16. Således bestod mødet af to dele. Dels et 
bestyrelsesseminar med fokus på F16, dels et ordinært bestyrelsesmøde. 
 
 

Bestyrelsesseminar om F16 
 
Bestyrelsesformand Jane Findahl indledte med kort at gennemgå processen frem 
mod den endelige visions- og handleplan, der færdigbehandles i bestyrelsen i marts 
2013. 
 
Derefter holdt bestyrelsesmedlem og studiechef på SDU Per Kr. Andersen et oplæg 
under overskriften ’Et blik på gymnasiets ydelser i lyset af de videregående 
uddannelsers behov’, før der i to grupper blev arbejdet med udgangspunkt i en 
række bredtfavnende overskrifter, der havde til formål at sætte diskussionen i 
gang. Efterfølgende blev der samlet op i plenum. Bestyrelsens input til den videre 
proces kan i punktform sammenfattes således: 
 

• Alle elementer af F16 skal som omdrejningspunkt og målestok have, at 
hver eneste elev skal blive dygtigere hver dag. Dette kræver, at hver elev 
hele tiden udfordres optimalt i forhold til sit aktuelle niveau. 

• F16 kommer derfor til at beskæftige sig med ’undervisningsbegrebet’ i 
bredeste forstand, herunder fx med undervisningstid og tid til individuelle 
indsatser i forhold til de enkelte elever. 

• Bestyrelsen stiller sig åben overfor, at det kan betyde en anderledes 
skolehverdag, end den vi ser i dag, hvor der er mere rum for individuelle 
indsatser i form af faglig vejledning af elever o.l.  

• Et andet perspektiv på skolehverdagen er, at der skal sikres rum for 
kontinuitet og fordybelse til lærere og elever. 

• Vi skal sikre hele vores elevgruppes videreuddannelsesmuligheder og -
motivation. Der skal i den forstand lægges vægt på at vise eleverne, hvad 
perspektivet er i forhold til videregående uddannelser. 

• Det er væsentligt at tænke i, hvordan der igennem løbende 
kompetenceudvikling for lærerne kan sikres, at den enkelte lærer hele 
tiden er motiveret og i bevægelse.     

• Den internationale dimension drøftedes. Øget anvendelse af engelske 
tekster i flere fag på udvalgte studieretninger. 
 

• Indsatsområderne i F16 bør kategoriseres, så det kan aflæses, hvor stor 
vægt de enkelte områder har (fx ift. hvor mange ressourcer, personer etc., 
der er involveret i de enkelte projekter). Det blev forslået, at man 



opererede med 3 forskellige niveauer: 1) et vedligeholdelsesniveau, som 
omfatter projekter, der skal have en vis opmærksomhed og energi 2) 
Projekter, der har strategisk/taktisk sigte, og som skal have ret stor 
opmærksomhed og 3) Store projekter (fyrtårne fx), der involverer mange 
elever, medarbejdere og evt. eksterne spillere, og som kræver mange 
ressourcer. 

  
 
 
 
 
Ordinært bestyrelsesmøde 
 
Ad. 1  Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 20. juni 2012 
  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
Ad. 2 Meddelelser 
 

Poul Erik Madsen havde 3 meddelelser og indledte med at berette om et 
vellykket åbent hus-arrangement for byens borgere lørdag d. 22. 
september. Ca. 1000 gæster var forbi gymnasiet for at se undervisning 
og rammer. Derefter informerede han om, at Fredericia Gymnasium 
deltager i et projekt om velfærdsledelse sammen med 7 andre 
gymnasier. Projektet er finansieret af moderniseringsstyrelsen og har til 
formål at foreslå veje til i en fremtid med skærpede økonomiske vilkår at 
sikre og udvikle den velfærdsydelse, som gymnasieskolen udbyder. 
Sidste meddelelse gik på, at det netop var kommet nyt i processen 
angående køb af nabogrunden med henblik på at etablere yderligere 
parkering. Processen er i god gænge og kan formodentlig snart afsluttes, 
så den egentlige projektering kan begynde. 
 
 

Ad. 3 En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2012/13  
En kort orientering om rekruttering, frafald, skoleopstart, ansættelser 

mv.(bilag 3) 
 
 Niels Hjølund Pedersen orienterede om, at de 8 nyansatte lærere var 

kommet fint i gang. På elevsiden er der for første gang i skolens historie 
indskrevet over 1000 elever på tælledagen i september. Der er 281 



elever i vores 10 nye 1.g-klasser, og således overskrider skolen 28-loftet 
med 1 elev. Der er sendt en redegørelse til ministeriet, der forklarer, at 
overskridelsen er sket pga. tilflytning af elever til kommunen i perioden 
helt op til og efter skolestart.  

 I relation til frafald gennemgik Niels Hjølund Pedersen hovedtallene og 
kunne konstatere, at skolens stx-frafald er imponerende lille, mens hf-
frafaldet er væsentligt større, men fortsat under landsgennemsnittet. Der 
ses således den samme tendens som tidligere år.  

  
  
Ad. 4 En orientering om økonomi 2012, herunder: 

iv. driftsbudgettet (bilag 4 og 5) 
v. regeringens finanslovsudspil (bilag 6) 

 
 Poul Erik Madsen orienterede 
 

Ad. i Driftsbudgettet: Det forventede regnskab for 2012 ser ud som 
forventet i budgettet. Dog anførte Poul Erik Madsen, at der med næsten 
afsluttede og netop igangsatte byggeprojekter kan ske forskydninger i 
omkostningerne i 3. og 4. kvartal, som kan påvirke det endelige regnskab. 
Det budgetterede overskud på ca. 400 t.kr. kan således fint blive til at 
mindre underskud. Dette er dog helt efter planen, da det, som 
bestyrelsen tidligere har været orienteret om, hænger sammen med 
sidste års overskud, der bl.a. havde sin grund i nogle bygningsmæssige 
investeringer (inventar i B-fløjen/idræt), som ikke kunne gennemføres i 
2011, men blev flyttet til 2012.  
Samlet set holder de tre byggerier den budgetterede ramme; 
idrætsudbygning rammer budgettet, naturfagsfløjen bliver lidt dyrere 
(0.5-1 mio.kr., primært til inventar), mens C-fløjs byggeriet bliver ca. 1 
mio.kr. billigere (pga. en gunstig licitation). 
Ad ii. Finanslovsudspillet: Det for nyligt offentliggjorte finanslovsudspil 
betyder for gymnasieskolernes vedkommende en besparelse, som når 
den er fuldt indfaset i 2016 rammer Fredericia Gymnasium med ca. 5 
mio.kr. i det årlige budget. Det er en stor sum, som betyder, at en 
effektivitetsdagsorden også bliver relevant på Fredericia Gymnasium. 
Effekterne søges dog mildnet af, at skolen for tiden konsoliderer sig ved 
at foretage solide bygningsinvesteringer. 

 
 
Ad. 5 En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for 



skoleåret    
         2013/14 (bilag 7, 8 og 9) 

Bilagene udgør rektors indstilling til studieretninger og valgfag for det 
kommende år. Indstillingen har været behandlet i Pædagogisk råd og i SU. 

 
På baggrund af høringer i Pædagogisk råd og Samarbejdsudvalget 
indstillede Poul Erik Madsen, at skolen i skoleåret 2013/14 udbyder de 
samme valgfag som i indeværende år udvidet med latin C i 2.hf. 
Bestyrelsen vedtog dette. 
 
Poul Erik Madsen indstillede – og bestyrelsen vedtog –, at der udbydes 
de samme studieretninger til næste skoleår som i år. Skolen udbyder 
således igen 12 studieretninger.  
 
Vincent Røjkjær spurgte til om udbuddet af Bioteknologistudieretningen 
kunne tænkes at have presset elevsøgningen til byens HTX. Poul Erik 
Madsen mente med henvisning til HTX’s søgetal ikke, at det var tilfældet. 

 
 
Ad. 6 En stillingtagen til overdragelse af kantinen fra 

personaleforeningen FGV (Fredericia Gymnasiums Venner) til 
Fredericia Gymnasium 
Kantinen blev i 2008 overdraget til FGV, da gymnasiet på dette tidspunkt 
ikke måtte drive kantine. Der er nu skabt hjemmel for, at gymnasierne igen 
må drive kantine.  

 Den nuværende konstruktion er en lidt kunstig konstruktion. Fredericia 
Gymnasium stiller faciliteter til rådighed og yder tilskud til kantinedriften. 
Tilskuddet skal aftales ved årets start. Det er både regnskabsteknisk og i 
forhold til personalet mere hensigtsmæssigt, at kantinen igen overdrages 
til Fredericia Gymnasium. FGV har på 2 ekstraordinære 
generalforsamlinger tilsluttet sig forslaget. FG overtager kantinen med de 
personalemæssige forpligtelser, der følger med. Gymnasiet overtager 
eksisterende varelager, mens egenkapitalen forbliver i FGV. Overtagelsen 
sker i givet fald pr. 1.1.2013. 

 
 Bestyrelsen støttede kantinens overflytning til en gymnasiet. Efter et par 

opklarende spørgsmål blev det ligeledes besluttet, at FGV beholder den 
opbyggede egenkapital. FGV’s midler benyttes til at støtte elever med 
økonomiske problemer i forbindelse med betaling af studieture. 

 



 
Ad. 7  En stillingtagen til rygepolitikken for de ansatte 

Den nye lov om rygepolitikken kræver, at rygepolitikken for de ansatte 
justeres. Et    
 forslag vedlægges (bilag 10). Rygepolitikken for eleverne er indarbejdet i 
gymnasiets studie- og ordensregler. 
 
Vincent Røjkjær spurgte til, om lærerne fortsat røg på skolens område. 
Poul Erik Madsen, Morten Mikkelsen og Jens Jørn Mahler svarede, at 
hverken elever eller ansatte ryger på skolens område. 
 
Rygepolitikken blev vedtaget. 

 
 
Ad. 8  Rektors resultatslønskontrakt (bilag 11 og 12) 

 Formanden orienterer om resultatet af det forgangne års kontrakt og 
fremlægger forslag til kontrakten for 2012/13.  
 
Formand Jane Findahl indstillede efter en gennemgang af resultaterne 
for kontrakten for 2011/12, at opfyldelsesgraden er 92%. Bestyrelsen 
godkendte dette. 
 
Kontraktudkastet for 2012/13 blev gennemgået. Jane Findahl 
konstaterede, at der er tale om målbare områder, som afspejler skolens 
fokusområder. På foranledning af Vincent Røjkjær drøftedes formålet 
med kontrakten. 
 
Jane Findahl orienterede om, at rektor i lighed med tidligere år også har 
indgået resultatlønskontrakt med vicerektor, ligesom der som noget nyt i 
forbindelse med overgangen til en ny stillingsstruktur med pædagogiske 
ledere er indgået kontrakt med en række øvrige ledere. Morten 
Mikkelsen spurgte til kriterierne i disse kontrakter. Poul Erik Madsen 
svarede, at vicerektors kontrakt indeholder de samme kriterier som 
rektors, mens de andre lederes kontrakters kriterier omfatter nogle af de 
samme områder som rektor sammen med kriterier, der er specifikke for 
de enkelte lederes ansvarsområder. 
 
Bestyrelsen vedtog kontrakten for 2012/13. 
 
 



 
 
Ad. 9 Evt. 
 Børge Munk Povlsen roste dimissionsarrangementet i juni. Det var flot, 

langt og med en rosværdig tale af rektor. 
 
 
 
 
/Niels Hjølund Pedersen (28. september 2012) 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 

 
Til stede: Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup, Per Andersen, Børge Munk 

Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen og Vincent Røjkjær  
 

Afbud fra: Oliver Lagoni 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels 
Hjølund Pedersen.  

 
 
Ad. 1  Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 27. marts 2012 
  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
Ad. 2 ”F 16”  

Målsætninger og handlingsplaner frem mod 2016 
Målet med visionsdebatten ”F16” er at tilvejebringe et nyt målsætnings- og 
handlingspapir, der skal afløse ”Vision 2012”. Det er lagt op til en åben 
proces, hvor alle aktører får mulighed for at komme til orde. Proces og 
tidsplan til drøftelse (bilag er vedlagt). 

 
Poul Erik Madsen indledte med at kommentere bilagene og uddybe 
særligt de to ”fyrtårne” angående ’Skriftlighed’ og ’Pædagogisk IT’. Begge 
disse projekter er meget direkte relateret til kerneydelsen – 
undervisningsaktiviteterne i og omkring den enkelte klasse. Det betyder, 
at det er projekter, der er velegnede som skoleprojekter, der kommer til 
at inddrage alle på skolen. Ud over disse fyrtårne er der mulighed for at 
tilføje endnu et fyrtårn. Ved siden af fyrtårnene vil der i F16 være plads 



til handleplaner på en række områder. Bestyrelsen havde en drøftelse af 
de overordnede linjer i F16, hvor der blev udtrykt tilfredshed med de to 
fyrtårne, ligesom bestyrelsen lagde vægt på, at det var godt med de 
meget få fyrtårne, som der så virkeligt kunne fokuseres på. 
 
Der blev også fremlagt et forslag til proces frem mod den endelige F16-
plan. Bestyrelsen godkendte denne, der involverer en høj grad af 
inddragelse af elever og ansatte. Der var ligeledes enighed om et 
bestyrelsesseminar i september, hvor visionsprocessen er i 
hovedtemaet.  
 
 

Ad. 3 Status på undervisningsfløj og løsning af parkeringsproblemerne 
På grund af ID-arkitekternes konkurs er licitationen på udbygningen af C-
fløjen (undervisningslokaler) blevet udskudt ca. 3 uger i forhold til den 
oprindelige plan. Projekteringen er nu genoptaget. Nyt arkitektfirma er 
Billund/Hansen. Licitationen kan derfor først afsluttes den 9. juli 2012. 
Bestyrelsesformanden og rektor har tidligere fået bemyndigelse til at 
godkende resultatet inden for de tidligere fremlagte økonomiske rammer. 
Meget positivt er det, at Fredericia Gymnasium har fået en meddelelse fra 
Ministeriet for Børn og Undervisning om, at FG er indstillet til at modtage 
støtte fra kapacitetspuljen. Støtten forventes at blive ca. 2.9 mio. kr. FG er 
det eneste gymnasium i Region Syddanmark, der støttes via 
kapacitetspuljen. 

 
 Poul Erik Madsen gav en kort orientering om status (som er beskrevet 

oven for). Angående parkeringsfaciliteter informerede Poul Erik Madsen 
om, at den igangsatte købsproces om erhvervelse af naboejendommen 
med henblik på etablering af parkeringspladser afventer afklaring af dels 
et forhold om forurening på grunden, dels et lokalplansspørgsmål om 
randbeplantning, som er afgørende for, hvor mange parkeringspladser 
der kan etableres på grunden.   

 
 Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
  
 Ad. 4 Meddelelser  
 Poul Erik Madsen orienterede om status på byggeriet i naturfagsfløjen. 

Det går, som det skal. Fortsat er det spændende om håndværkerne reelt 
kan nå at være færdige med at renovere, så alt står klar til skolestart. 

 



 Niels Hjølund Pedersen orienterede om opstart på et nyt skoleår. På 
martsmødet blev der givet en lignende orientering og Niels Hjølund 
Pedersen kunne konkludere, at der ender med at blive ansat 8 nye 
lærere, og at der efter sommerferien starter lige over 1000 elever på 
skolen. 

 
 Poul Erik Madsen gav en kort orientering om status på økonomien, hvor 

hovedlinjerne er, at det ser fint ud, og at der sker rigtigt meget på grund 
af de mange igangværende byggeaktiviteter. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning.  

 
 
Ad. 5 Evt. 
 Intet 
 
 
 
/Niels Hjølund Pedersen (21. juni 2012) 
 

 

27. marts 2012 

Til stede: Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Norup, Per Andersen, Børge Munk 
Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Oliver Lagoni og Vincent 
Røjkjær  
 

Afbud fra: Ingen 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels 
Hjølund Pedersen. Revisor Søren Bonde PWC deltog under punkt 1-3. 

Ad. 1  Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 12. december  
2011 
  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
 
 
Ad. 2 Økonomi I. Fremlæggelse af årsregnskab for 2011 med henblik 
 på godkendelse  (bilag 1 (årsrapport) og 2 (revisionsprotokollat))  

 
Jane Findahl bød velkommen til revisor Søren Bonde, som indledte med 
en gennemgang af regnskabet for 2011 samt af revisionsprotokollatet. 
Han udtrykte tilfredshed med skolens forvaltningsmæssige indsats og 



med årets resultat på 3,2 mio. kr. 
Poul Erik Madsen knyttede herefter kommentarer til skolens forholdsvis 
store overskud i 2010. Overskuddet er væsentligt større end forudsagt. 
Det skyldes især 3 forhold. Først og fremmest er en større del end 
forudset af bygningsinvesteringerne i 2011 blevet aktiveret som anlæg 
og dermed ikke driftsført i 2011. Derudover er en række investeringer i 
relation til byggeriet udskudt fra 2011 til 2012. Slutteligt har skolen på 
indtægtssiden fået ca. 0,5 mio. kr. mere i indtægter fra regionens 
udviklingsmidler end oprindeligt budgetteret.  
Søren Bonde afsluttede med at konkludere, at både regnskab og 
revisionsprotokollat gives en ”blank” påtegning. 
Lene Weldum spurgte til, hvorfor honoraret til revisor er steget med ca. 
30.000 kr. fra 2010 til 2011. På mødet var det ikke muligt at give et 
endeligt svar (efterfølgende er det undersøgt, og årsagen er, dels at 
ydelsen for revision af brobygnings- og enkeltfagselever fejlagtigt ikke 
var med 2010-tallet, dels at der i 2011-tallet er bogført en 
revisionsydelse på 12.000 kr. i gymnasiets regnskab, som egentlig angår 
revision af kantinens regnskab.)   
Jens Jørn Mahler påpegede, at den pligtige opgørelse af undervisningstid 
i årsrapporten er behæftet med en del usikkerhed. Niels Hjølund 
Pedersen var helt enig og understregede, at skolen derfor eksplicit har 
anført dette usikkerhedsmoment i årsrapporten. 
Vincent Røjkjær spurgte, om kantinen var omfattet af skolens regnskab. 
Poul Erik Madsen svarede, at kantinen drives i en kantineforening, og 
derfor ikke er omfattet af skolens årsrapport. Skolen yder et tilskud på 
ca. 100.000 kr. samt lidt personalehjælp til kantinen for at holde 
priserne og niveauet på et fornuftigt niveau. 
  
Bestyrelsen godkendte regnskab og protokollat uden yderligere 
kommentarer.   
 
 

Ad. 3 En godkendelse af et justeret budget 2012 – set i lyset af regnskab 
2011 (bilag 3 og 4) 

 I forbindelse med godkendelsen af budget 2012 på december-mødet var der 
enighed om, at budgettet bør justeres i lyset af regnskab 2011. Der 
fremlægges et justeret budget. 

 
  Pga. de store usikkerhedsmomenter særligt angående drifts-

/anlægssituationen på budgetlægningstidspunktet fremlagde Poul Erik 



Madsen et let justeret budget, som blev godkendt uden kommentarer. 
 
 

Ad. 4 En orientering om den forventede elev- og kursisttilgang for næste 
skoleår samt  drøftelse af de afledede konsekvenser (bilag 5) 

Niels Hjølund Pedersen orienterede. Søgningen til skolen er fornuftig. 
Skolen forventer at optage ca. 275 stx-elever og 80-84 hf-kursister, der 
skal begynde til august, og kommer således til at oprette 10 stx-klasser 
og 3 hf-klasser. Det er 1 stx-klasse mindre end sidste år, mens det er 
status quo for hf. Nedgangen i stx skal ses i lyset af sidste års meget 
overvældende ansøgertal, og der kan være mange forklaringer på 
nedgangen, fx at der i år er en markant vækst i antallet af elever, der 
vælger efterskole i Fredericia Kommune. 
Børge Norup anførte, at den fremlagte tese om efterskolevalgets 
betydning var helt korrekt. Som skoleleder kunne Børge Norup tydeligt 
genkende, at mange elever nu vælger at tage 9. klasse med på deres 
almindelige folkeskole for så at tage på efterskole i 10. klasse i stedet for 
i 9. klasse.  
Ud fra elevernes forhåndstilkendegivelser om valg af studieretning ser 
det ud til, at vi kan oprette de to nye studieretninger med hhv. 
bioteknologi A og psykologi B. 
Også i år skal der ansættes en række nye lærere. Der er netop nu et 
opslag i luften, hvor vi søger 8-10 til faste stillinger, hvortil der kommer 
et mindre antal årsvikarer. 
Søgning har fået og får konsekvenser for vores bygninger (se de næste 
punkter). 
Poul Erik Madsen knyttede kort nogle kommentarer til søgningen til 
trekantsområdets almene gymnasier. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
 
Ad. 5 Tema: Bygninger (bilag 6 og 7) 
 

1.   etape – idrætsfaciliteterne og den tilhørende nye bygning er nu 
afsluttet. Genopretning af idrætsarealer og belægningerne afventer bedre 
vejr.  

 
2. etape – naturfagsfløjen. Projektet følger både tidsplanen og budgettet.  

 



3. etape – undervisningslokaler og mediefagslokale mv. 
 

Der er indgået aftale om projekteringen med Hundsbæk &Henriksen m.fl. 
Der arbejdes fortsat med etablering af 6 undervisningslokaler, et 
redigeringsrum til mediefaget, div. servicerum samt et mindre fællesareal – 
i alt ca. 970 m2. Projekteringen er i fuld gang. Der vedlægges tegninger 
samt tidsplan for projektet. Den forventede økonomi gennemgås på mødet. 
Det forventes, at der foreligger et resultat af licitationen 13.6.12. FG 
afventer fortsat svar fra UVM på ansøgning til kapacitetspuljen. 
Det indstilles, at bestyrelsesformand og rektor bemyndiges til at godkende 
licitationsresultatet inden for den på mødet godkendte økonomiske ramme.  
 
En fortsat drøftelse af mulighederne for at løse parkeringsproblemerne ud 
mod Nørrebrogade. (bilag 8) 
 
 
Jane Findahl lagde ud med at konkludere, at 1. og 2. etape kører efter 
planen, som bestyrelsen tidligere er blevet informeret om. 
3. etape har en samlet økonomi på ca. 14,6 mio. kr., hvor de ca. 2 mio. kr. 
udgøres af bygherreleverance. Det betyder, at der skal sendes byggeri 
for ca. 12-13 mio. kr. i udbud. Bestyrelsen stillede sig positivt overfor 
planerne. Tidsplanen ligger ikke fuldstændig fast, og derfor gav 
bestyrelsen formanden og rektor bemyndigelse til at gennemføre 
licitation og godkende de endelige tilbud inden for en økonomisk ramme 
på 13 mio. kr. Der er dog god sandsynlighed for, at tidsplanen bliver 
sådan, at tilbuddene kan godkendes på bestyrelsens næste møde den 20. 
juni 2012. 
Parkeringsproblemerne blev atter drøftet. 
 
 

Ad. 6 Udsmykning af de nye lokaler 
Rektor orienterer om planer for udsmykning, herunder om 
fondsansøgninger. Der er kontakt til en konkret kunstner. Den nuværende 
udsmykning med malerier af Karl Aage Riget består af en blanding af 
malerier, som FG ejer og malerier, der er lånt af Galleri Nørreballe, 
Augustenborg. 

 
Poul Erik Madsen orienterede om, at forslaget går på at indgå aftale med 
kunstneren Nina Sten-Knudsen om udsmykning i den nye multisal. Den 
økonomiske ramme er ca. 500.000 kr., og der søges en række fonde til at 



dække store dele af finansieringen. Bestyrelsen stillede sig positivt over 
for, at der arbejdes videre med projektet.   

      
 
 
Ad. 7 Arbejdspladsvurdering 2012 (APV) fremlægges til drøftelse. 
Punktet indledes af  

Niels Hjølund Pedersen (bilag 9) 
 
 Niels Hjølund Pedersen gennemgik den nyligt gennemførte 

medarbejdertilfredshedsundersøgelse/APV med tilhørende 
benchmarkingrapport.  

 Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med de fine resultater. 
 
 
 
Ad. 8 Studieture og økonomi 
 Politikken på FG har de seneste år været, at alle elever/kursister tilbydes én 

studietur. Studieturene på stx planlægges, så de understøtter 
studieretningen. Der er i studie- og ordensreglerne markeret en øvre 
grænse på 4.500 kr., men rektor kan dispensere fra denne grænse. I takt 
med et øget antal oversøiske rejsemål (Kina, New York, Chicago, Uganda 
mv.) har rektor benyttet dispensationsmuligheden i en række tilfælde. Der 
ønskes en drøftelse af politikken. 

 
 Bestyrelsen havde en solid drøftelse af problemstillingen, som kan 

opsummeres således: der er bred enighed om, at gymnasiet skal finde en 
passende balance mellem attraktive og fagligt givende studieture – over 
for at eleverne ikke påføres så store udgifter, at flere elever ikke kan 
deltage.  

 Det nuværende loft på 4500 kr. har ikke været reguleret i mange år. Der 
indføres et nyt loft på 5.500 kr., der vurderes mere realistisk  

 Bestyrelsen markerede, at det er vigtigt, at eleverne orienteres om 
studieturene i 1.g/1.hf, så at de har mulighed for at spare op. I tilfælde, 
hvor der dispenseres for loftet, er orienteringen særlig vigtig, og eleverne 
må gerne tilskyndes til at lave særlige opsparingsordninger/fælles 
indtjening. 

 Poul Erik Madsen afsluttede med at anføre, at Fredericia Gymnasium de 
senere år har været meget opsøgende i forhold til at skabe oversøiske 
partnerskoler – bl.a. gennem Globale Skolepartnerskaber (Chicago, 



Uganda, Kina, Libanon..) En række af disse partnerskoleprojekter er sat i 
søen og vil blive afviklet i de næste par år. I lyset af de ovenstående 
drøftelse vil gymnasiet være mere tilbageholdende med at være 
opsøgende i forhold til partnerskaber, der vurderes så omkostningsfulde 
for eleverne, at loftet på 5.500 kr. overskrides. 

 
 
Ad. 9 Den indledende evaluering af Vision 2012 

Punktet indledes med en mundtlig gennemgang af styrker og svagheder i 
processen om Vision 2012. Evalueringen forventes afsluttet på juni mødet.  
(For interesserede er vedlagt et internt statusnotat, der detaljeret 
beskriver, hvor langt FG er nået primo 2012, bilag 10). 

 
 Poul Erik Madsen gav en meget kort orientering, og hele visionstemaet 

tages op igen på juni-mødet. 
 
  
 Ad. 10 Meddelelser (bilag 11) 
 De skriftlige meddelelser blev taget til efterretning. 
 
 
Ad. 11 Evt. 
 Lene Weldum spurgte, om der på et fremtidigt møde kunne blive plads til 

en orientering og drøftelse af, hvordan man i relation til bl.a. rekruttering 
og efteruddannelse sikrer den rette sammensætning af lærergruppen. 
Bestyrelsen var enig i, at det var et punkt, der tages op på et af de 
kommende møder. 

 
 
 
/Niels Hjølund Pedersen (28. marts 2012) 
 
 
 
 
Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 12. december 2011 

 
Til stede: Lene Weldum, Jane Findahl, Per Andersen, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn 
Mahler, Morten Mikkelsen, Oliver Lagoni 
 



Afbud fra: Børge Nørup og Vincent Røjkjær 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund 
Pedersen 
 
Formand Jane Findahl bød velkommen til den nye elev i bestyrelsen, Oliver Lagoni. 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 7. september 2011 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
2. En drøftelse af etableringen af elevcafé, fredag efter skoletid  

 
Eleverne har med jævne mellemrum de seneste 10-15 år anmodet om at få 
lov til at etablere en elevcafé fredag eftermiddag efter skoletid. 
Elevforeningerne er i år gået sammen om henvendelsen, og de har gjort sig en 
række tanker om arrangementet. En forudsætning for projektet er, at der er 
mulighed for at købe øl. Rektor har ved alle tidligere henvendelser sagt nej, 
også i år under henvisning til, at han er imod kombinationen af skolegang og 
øl. 
Sagen har for mere end 10 år siden været drøftet i skolebestyrelsen, men 
rektor har nu fundet, at der grundet elevernes gentagne henvendelser bør ske 
en fornyet drøftelse. 
 
To elever, elevrådsformand Mia og Andrea fra Sermo, fremlagde elevernes idé 
og tanker. Bestyrelsen stillede opklarende spørgsmål. Efter eleverne var gået, 
havde bestyrelsen en meget grundig drøftelse af problemstillingen. Der var 
bred enighed om, at initiativet var meget sympatisk og stærkt. Det er flot at se 
en stor gruppe af elevorganisationer gå ind i projektet sammen. Bestyrelsen 
var også enig om, at de hellere så en fredagscafé uden alkohol. Men i 
elevernes idé var udskænkning af øl en væsentlig brik. Der var herfra 
forskellige holdninger i bestyrelsen gående fra, at skolen ikke skulle have en 
sådan café med udskænkning øl til, at det ville være ok, og at skolen kunne 
sikre, at alkohol blev indtaget under ordnede forhold. 
 
Konklusionen af den grundige drøftelse blev, at det var bestyrelsen 
indstilling, at skolen ikke indstifter en ny tradition med fx månedligt 
tilbagevendende caféer, men at idéen prøves af med eftermiddagscaféer et 



par gange og evt. i forbindelse med nogle særlige skolearrangementer. 
 
3. En drøftelse af uddannelsesparathed. Oplæg ved leder af UU-Lillebælt 

Anders Ladegaard 
 

Anders Ladegaard holdt et spændende oplæg om begrebet 
’uddannelsesparathed’ og om, hvordan UU arbejder med begrebet. 

 
 

4. Status på byggeriet 
 
Rektor Poul Erik Madsen orienterede.  

 
Omklædningsfaciliteter, hallen og multisalen 
Projektet skrider planmæssigt fremad. Projektet forventes afsluttet medio 
marts 2012. 
 
Renovering og udbygning af naturfagsfløjen 
Formanden og rektor har sagt ja til den samlede licitation, der blev afholdt 27. 
oktober 2011. Licitationsresultatet var vedlagt som bilag. 
 
Udbygning af undervisningsfløj samt fællesarealer 
Som tidligere forelagt bestyrelsen er der planer om udvidelse af fællesarealer 
gennem inddragelse af klasselokaler, hvorfor det vil være nødvendigt at 
udvide med nye klasselokaler for enden af C-fløjen. Projektet er på et 
foreløbigt stadium, men er projekteret til ca. 14 mio. kr., hvor min.7 mio.kr. 
skal lånes Der er søgt penge i en kapacitetsudvidelsespulje under UVM. Hvis 
staten yder et tilskud, skal der lånes tilsvarende mindre. 
 
En drøftelse af mulige løsninger på parkeringsproblemerne 
Gymnasiet har undersøgt muligheden for at købe en nabogrund til parkering, 
men der skal tænkes videre over det. En anden mulighed er at inddrage en del 
af idrætsarealet til parkering. Faktum er, at der er et parkeringsproblem, som 
skal løses. Rektor sonderer fortsat mulighederne. 
 
Økonomien i projekterne har tidligere været forelagt bestyrelsen, men samlet 
set bygges der for ca. 48 mio. kr., og skolen har behov for at låne 17-18 mio. 
kr. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 
 

5. Orientering om forventet regnskab for 2011 og drøftelse af 
budgetudkast for 2012 med henblik på godkendelse 

 
Rektor orienterede kort om forventet regnskabsresultat for 2011 med 
udgangspunkt i fremsendte bilag. Regnskabet forventes at ende med et 
mindre overskud på ca. 80.000 kr. Der er dog en række usikkerheder 
forbundet med resultatet. Dels skal det i samarbejde med revisionen 
fastlægges, hvor stor en del af idrætshalprojektet, der er renovering. Dels skal 
det klargøres, hvordan et tilskud på 2,4 mio. kr. til naturfagsrenovering skal 
indgå i regnskabet. En eventuel justering af det samlede resultat for 2011 vil 
gå i retning af et større overskud.  
 
Rektor gennemgik budgetforslag for 2012 med henblik på vedtagelse. Særlige 
kommentarer knyttede sig a) til regeringens loft på 28 i klasserne, som 
betyder mindre i 2012, men som fuldt indfaset vil koste Fredericia 
Gymnasium i omegnen af 2 mio. kr. og b) til at skolen indgår aftale med det 
administrative fællesskab IT-center Fyn om drift af vores IT fra og med det 
sene forår 2012. 
 
Økonomisk byder fremtiden på kontinuitet i 2012 og 2013, mens der er 
større besparelser i vente i 2014-15. Desuden har skolen en 
anciennitetsprofil med mange unge lærere, der bliver mere løntunge i 
fremtiden. 
 
Bestyrelsen godkendte budgettet for 2012. 

 
 

6. Status på Vision 2012. Hvordan sættes nye mål for FG. En drøftelse af 
proces 

 
Rektor orienterede: Vision 2012 er godt på vej til at blive realiseret. Der laves 
en samlet afrapportering i foråret 2012. Det er nu tiden at se fremad med 
henblik på vedtagelse af en ny vision i løbet af efteråret 2012. Bestyrelsen 
ville meget gerne deltage i arbejdet med en kommende vision. Det blev aftalt, 
at det på bestyrelsesmødet i september 2012 bliver et hovedpunkt med 
henblik på at kunne vedtage en ny vision ultimo 2012. Personale og elever 
inddrages naturligvis i meget høj grad i processen.  

 



 
7. Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2012/13 med henblik på 

stillingtagen 
 

Ferieplanen blev godkendt uden kommentarer. 
 
 

8. Meddelelser  
 

a. Orientering om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 1. januar 
2012   
Vicerektor Niels Hjølund Pedersen udleverede bilag på mødet og 
orienterede. Studieretningsvalget er gået fint. Kun 3 elever får ikke 
opfyldt deres 1. prioritet. 

 
b. En drøftelse af den årlige elevtrivselsmåling 

Vicerektor Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i 
udsendte bilag. En svarprocent på 90,8% giver et meget fint 
datagrundlag. Undersøgelsen ligner de foregående år. Det går 
generelt fint. Der er i år lidt mere utilfredshed med pladsforholdene i 
kantinen – det er helt forståeligt, og er gøres som bekendt noget ved 
det. De nye 1. klasser angiver, at de laver lektier i flere timer end 
tidligere klasser har gjort – det bliver interessant at følge… Niels 
Hjølund Pedersen redegjorde for, hvordan resultaterne anvendes i 
det videre arbejde og drøftes i en række fora. 
 
 
 

 -     Eksternt finansierede projekter 
FG deltager fortsat i en række eksternt finansierede projekter som 
f.eks.: ”Uddannelse med perspektiv” (finansieret af Region 
Syddanmark med 1,9 mio. kr. – 8 deltagende 
uddannelsesinstitutioner) 
”Fra ide til pille” – sammen med SDU og Fertin-Pharma (finansieret af 
UVM) 
”AT-projekt” – sammen med SDU (finansieret af UVM) 
”Velfærdsledelse” (finansieret af Finansministeriet med 2,0 mio. kr. – 
8 deltagende institutioner) 

 
c. Energimærkning 



  FG har fået udført den obligatoriske energimærkning. Det ser fint ud. 
Af større    

  ting foreslås ventilationsanlæggene over D- og E-fløjen udskiftet. 
 

d. Udsmykning 
FG arbejder pt. med at sikre en god udsmykning til primært 
multisalen. Der blev spurgt, om der særskilt er afsat midler over 
byggeriet. PEM svarede, at der ikke – som tidligere er afsat 1% - men 
at FG forventes at skulle medfinansiere. Der vil blive arbejdet med at 
skaffe fondsmidler 

 
9. Evt. 
 
Der blev aftalt nye mødedatoer: 27. marts 2012, kl. 19 og 20. juni 2012, kl. 17.30. 
 
    
 
/Niels Hjølund Pedersen (13.12.11) 
 
 
 
 

 
 

7. september 2011 

  Afbud fra Lene Weldum, Per Andersen og Børge Nørup.  Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen. 

A
d
 
1
.
  

Godkendelse af referat fra mødet 15. juni 2011 Referatet blev godkendt. 

A
d
 
2
.
  
 
 
 
 
 

Meddelelser Poul Erik Madsen orienterede bestyrelsen om, at skolens arbejdsmiljøudvalg i 

overensstemmelse med ministeriets forskrifter har udarbejdet en beredskabsplan for PLOV (skolens 
politik ved evt. skoleskydning). Bestyrelsen tog beredskabsplanen til efterretning. 

Poul Erik Madsen orienterede bestyrelsen om, at skolen er ved at lægge sidste hånd på en 
fastholdelsespolitik, som skal hjælpe til at fastholde endnu flere elever. 

Såvel elevrepræsentanten - Vincent Røjkjær - som Jane Findahl og Børge Munk Poulsen fandt initiativet 
godt. 
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En orientering om og drøftelse af skolestart 2011/12. Ud fra bilag 1 fremgår, at rigtig mange elever er 
begyndt i august 2011. Frafaldet har været meget lille (under 1 elev pr. klasse), hvilket bestyrelsen roste. 
16 nye lærere er ansat, og de synes godt integrerede. 

A
d
 
4
. 
 
 

En drøftelse af etableringen af en elevcafé, fredag efter skoletid. Punktet blev udsat til næste 
bestyrelsesmøde, bl.a. fordi eleverne endnu ikke har valgt et bestyrelsesmedlem med stemmeret i 
bestyrelsen. 

A
d
 
5
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. En orientering om økonomi 2011. a) Driftsbudgettet 2011: Indtægterne er steget som følge af det 

øgede årselevtal, og udgifterne er naturligt også steget som følge af dette, men samlet ser det fornuftigt ud. 
Det er dog p.t. ikke muligt at forudsige slutresultatet, da dette delvist er afhængigt af revisorens 
regnskabsprincip mht. drift/anlæg. 

b) Finanslovsforslaget 2012 viser, at der de kommende to år vil være lidt flere midler, mens der fra 2014 
vil være 2 % mindre og fra 2015 4 % mindre. Det svarer til ca. 3 mio. kr. - og det vil kunne mærkes. Rigtig 
problematisk vil det dog blive, hvis det bliver et almindeligt nedskæringsprincip efter 2015. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Justering af gymnasiets kapacitet. Bestyrelsen godkendte, at skolen ansøger om en kapacitetsudvidelse 
fra 36 klasser til 39 klasser. 

A
d
 
7
. 
 
 
 
 
 

Stillingtagen til den overordnede bygningsudbygning. Som følge af det stigende elevtal har skolen et 
behov for en samlet udvidelse af fællesområdet/kantineområdet på 3- 400 kvadratmeter. Fællesområdet, 
der presser sig mest på, kan udvides ved at inddrage to lokaler i kælderen og to lokaler i stueplan. Det vil 
kræve 4 nye lokaler, som erstatning for de inddragne lokaler. Hertil kommer at der yderligere bliver behov 
for 1-2 klasselokaler til de ekstra klasser. Alt dette kan etableres i en tilbygning til C-fløjen. 

Den udarbejdede plan for renovering af naturfagsfløjen (E-fløjen) forventes ifølge rådgiverne at blive 
dyrere end først antaget. Rådgiverne peger på, at de samlede omkostninger må forventes at blive ca. 13-14 
mio. kr. Licitationsresultatet vil skabe mere klarhed. 

Bestyrelsen bemyndiger bestyrelsesformand Jane Findahl og rektor Poul Erik Madsen til at indgå aftaler 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

inden for en ramme af 14 mio. kr. til naturfagsfløjs-renoveringen, når der foreligger et resultat af 
licitationen. 

Bestyrelsen bemyndiger endvidere bestyrelsesformand Jane Findahl og rektor Poul Erik Madsen til at 
indgå en aftale om rådgivning i relation til udbygningen af C-fløjen. Denne bygningsdel planlægges 
påbegyndt sommeren 2012. 

Da der er et reelt problem mht parkeringspladser ved skolen, godkendte bestyrelsen, at Poul Erik Madsen 
sonderer terrænet for mulige løsninger. 

A
d
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En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2012/13. På baggrund af 
høringer i Pædagogisk Råd og Samarbejdsudvalget indstillede Poul Erik Madsen, at skolen i skoleåret 
2012/13 udbyder de samme valgfag som i indeværende år samt mediefag B til hf. Bestyrelsen vedtog 
dette. 

Poul Erik Madsen indstillede - og bestyrelsen vedtog -, at der udbydes to nye studieretninger til næste 
skoleår - en biotek-linie og en retning med engelsk A, samfundsfag B, psykologi B. Skolen udbyder således 
12 studieretninger. 

Vincent Røjkjær spurgte til en “fuld sproglig” retning. Poul Erik Madsen svarede, at det over hele landet er 
problematisk at få oprettet denne studieretning. I Fredericia har eleverne dog mulighed for at få 4 sprog 
gennem valgfagene, så potentielle “fuld sproglige” elever kan få opfyldt ønsket. Børge Munk Poulsen 
udtrykte glæde over, at eleverne har mulighed for at få latin som valgfag. 

Morten Mikkelsen foreslog en ombytning af studiefagsniveauerne i “globaliserings-retningen”, så 
retningen indeholder samfundsfag A, matematik A og kinesiske områdestudier C. Bestyrelsen tilsluttede 
sig dette. 

A
d
 
9
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rektors resultatslønskontrakt. Formand Jane Findahl indstillede efter en gennemgang af resultaterne 
for kontrakten for 2010-2011, at opfyldelsesgraden er 93%. Bestyrelsen godkendte dette. 

Kontraktudkastet for 2011-2012 blev gennemgået. Jane Findahl konstaterede, at der er tale om målbare 
områder, som afspejler skolens fokusområder. Morten Mikkelsen udtrykte tilfredshed med, at 
indsatsområdet: ”Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer...” er nedsat til at udgøre 1%.  

Bestyrelsen vedtog kontrakten. 
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Eventuelt Intet 

  Referent Niels Hjølund Pedersen 
    

  
 

    

  15. juni 2011 

  

Til stede: Lene Weldum, Børge Munk Povlsen, Jane Findahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, 
Vincent Røjkjær 

Afbud fra: Per Andersen, Kate Ebbesen 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra møderne den 18. maj 2011 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
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Fredericia Gymnasiums arbejde med det pædagogiske – organisering og indsatsområder 

  

Uddannelsesleder Rita J. Christensen holdt et oplæg om rammerne for og indholdet af det pædagogiske 
arbejde på FG. Indledningsvis gav Rita J. Christensen et kort tilbageblik på FG’s implementering af 
gymnasiereformen fra 2005, herunder et rids over organiseringen af ledelse, team og faggrupper i relation 
til det pædagogiske arbejde. Dernæst redegjorde Rita J. Christensen for de aktuelle forhold og 
indsatsområder, afsluttende med at vise FG’s nye IT-baserede Skrivemetro. Den giver et overblik over 
elevernes samlede progression i relation til skriftlige kompetencer og byder på en mængde information til 
elever og lærere. 

Bestyrelsen fik undervejs besvaret en række opklarende spørgsmål. 
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Meddelelser – herunder 

  

▪ den aktuelle debat om gymnasiet (karakterer, fravær og fastholdelse) 
▪ status på naturfagsudbygningen (bilag 1) 
▪ status på nyt skoleår – elever og nyansættelser 
▪ økonomi 
Den aktuelle debat om gymnasieskolen – særligt rejst i dagbladet Politiken – blev kort introduceret af 
rektor Poul Erik Madsen. Det har drejet sig dels om en sammenligning af karaktergennemsnit mellem de 



enkelte skoler, dels om fravær og fastholdelse. Fredericia Gymnasium placerer sig lige over gennemsnittet 
på stx og pænt over gennemsnittet på hf. Poul Erik Madsen anførte, at det er tilfredsstillende, men at det 
ikke er tal, som i det daglige bliver anvendt som styringsinstrument. Derimod kan der i 
enkeltfagskarakterer være interessant information, som kan anvendes til drøftelser i fx faggrupper.  

Poul Erik Madsen fortsatte med at orientere om fravær/fastholdelse af elever på FG. Der arbejdes på en ny 
fastholdelsesstrategi, som bliver færdig efter sommerferien. Desuden oprustes der organisatorisk på 
området, herunder i ledelsen. Poul Erik Madsen fastslog, at de i pressen fremførte formodninger om, at 
rektorerne holder fast i eleverne pga. økonomien, ikke er kendetegnende for den praksis, der hersker på 
FG. 

Bestyrelsen havde herefter en kort diskussion, hvor der blev udtrykt opbakning til den praksis og de 
planer for fremtiden, som skolen har på området. 

Derefter en kort orientering fra Poul Erik Madsen om naturfagsudbygningen. Projekteringen skrider 
planmæssigt frem. Der er løbende møder med interne og eksterne parter. Det bliver et spændende projekt.  

Poul Erik Madsen gik i forlængelse af sidste bestyrelsesmødes orientering videre med kort at fortælle, at 
der ansættes 15-16 nye lærere. Desuden er der, efter skolen har haft et eksternt opslag ude, blevet ansat 
en ny uddannelsesleder. Der var 14 ansøgere til stillingen, og det endte med, at en intern ansøger fik 
stillingen. 

Til slut gav Poul Erik Madsen en helt kort status på økonomien. Det ser fortsat meget fornuftigt ud. 
Indtægtsgrundlaget er pga. det store elevoptag øget i forhold til den status, der blev givet i marts. På 
udgiftssiden viser økonomien en fornuftig forsigtighed, der bl.a. bunder i, at der i det kommende år skal 
afholdes en mængde udgifter i forbindelse med byggeprojekterne. 
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Evt. 

  Intet til dette punkt. 
  Referent Niels Hjølund Pedersen (17. juni 2011) 
    

  
 

    

  18. maj 2011 

  

Til stede: Per Andersen, Lene Weldum, Børge Munk Povlsen, Jane Findahl, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Kate 
Ebbesen, Vincent Røjkjær 

Afbud fra: Morten Mikkelsen 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 

Poul Erik Madsen indledte mødet med at byde velkommen studiechef Per Andersen, der er nyudpeget til 
bestyrelsen af SDU. Derefter en kort præsentationsrunde. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 24. marts 2011 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
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Meddelelser 

  

De to bestyrelsesmøder i efterårssemesteret 2011 blev søgt planlagt. Septembermødet bliver planlagt 
senere, mens årets sidste møde bliver 12. december kl. 19. Poul Erik Madsen havde tre meddelelser: 

▪ Poul Erik Madsen indledte med nogle ord om afdøde Per Overgaard Nielsen – formand for bestyrelsen 
fra 2006 frem til nu. 

▪ Der er godt gang i læreransættelserne. I år skal der ansættes 10-12 lærere. Vi har heldigvis fået 530 
ansøgninger, så mulighederne for, at det falder fint på plads, er gode. I naturvidenskabsfagene er 
det stadig en udfordring at tiltrække lærere, men det skal nok lykkes. 

▪ Skolen har fået 95.000 kr. fra Statens Kunstfond til at fortsætte vores huskunstnerordning. 

Per Andersen fortalte, at SDU nu tilbyder kurser, som opkvalificerer ingeniører, så de kan undervise i de 
naturvidenskabelige fag på bl.a. gymnasierne. 
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Konstitiuering 

  

Bestyrelsen skal jf. forretningsordenen konstituere sig med en formand. 

Jens Jørn Mahler indstillede Jane Findahl. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget og ønskede tillykke. Jane 
Findahl takkede for valget. 
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En gennemgang af det samlede projekt (halrenovering og udbygning), en gennemgang af 
licitationsresultatet med tilhørende økonomiske konsekvenser samt en stillingtagen til det 
samlede projekt. (bilag er vedlagt) 

  

Det samlede projekt er i hovedtrækkene udformet som tidligere beskrevet over for bestyrelsen på mødet den 
16. december 2010. De eksisterende lokaler (omklædning, hal, depoter totalrenoveres med nye installationer 
– ventilation, varmeanlæg…). Hallen vil efterfølgende fremstå som en ny hal med god akustik, med nyt gulv, 
springgrav og flot lysindfald. Omklædningsfaciliteterne vil tilsvarende fremstå som nye. 

Det oprindelige projekt er udvidet med lidt flere nye kvadratmeter i form af bedre depotfaciliteter, et større 
toiletområde og en lille udvidelse af det samlede kvadratmeterantal i drama-/idrætssalen. Samlet er der en 
udvidelse på godt 100 m2 i forhold til det oprindelige projekt. 

Økonomi. Det samlede projekt er blevet dyrere primært pga. de ekstra m2, men vi havde også internt 
undervurderet prisniveauet på udstyr (lyd, lys, inventar). Den samlede pris udgør nu 18,5 mio. kr. mod 
forventet 15 mio. kr. + udstyr (oprindeligt anslået til godt 1 mio. kr.). 

Poul Erik Madsen orienterede om resultatet af licitationen. Der henstår stadig nogle mindre punkter, der 
skal afklares. Afklaringen sker i en dialog mellem ID-arkitekterne og rektor. 

Til økonomien tilføjede Poul Erik Madsen, at skolen efter dagsordenens udsendelse er blevet gjort 



opmærksom på, at faciliteterne omkring den planlagte springgrav forventes udvidet. Det betyder en 
beskeden forøgelse af budgettet. 

Bestyrelsen godkendte det fremlagte projekt med tilhørende økonomi. 
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Evt. 

  

Vincent Røjkjær spurgte til mediesagen fra Politiken, hvor historien var, at rektorerne undlader at smide 
elever ud, da det grundet taxameterfinansieringen går ud over skolens økonomi. Poul Erik Madsen 
uddybede problemstillingen ved bl.a. at anføre, at Fredericia Gymnasium er et sted, der smider en del 
elever ud for fravær og svagt standpunkt. 

Bestyrelsen havde en kortere drøftelse af problemstillingen. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen (19. maj 2011) 

    

  
 

    
  24. marts 2011 

  

Til stede: Lene Weldum, Børge Munk Povlsen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Kate Ebbesen, Vincent 
Røjkjær 

Afbud fra: Per Overgaard Nielsen, Jane Findahl, Børge Norup 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Revisorerne Søren 
Bonde og Maria Sørensen fra PWC deltog under punkt 1-3. 

Morten Mikkelsen indtog i Per Overgaard Nielsens fravær pladsen som mødeleder og indledte med at 
konstatere, at bestyrelsen trods tre afbud var beslutningsdygtig. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 16. december 2010 

  Referatet blev godkendt uden kommentarer. 
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Meddelelser 

  

Poul Erik Madsen havde tre meddelelser: 

▪ Skolen skifter pr. 1. august 2011 sit IT-system, der anvendes til studieadministration og 
skemahåndtering. Der skiftes fra LUDUS til Lectio, og begrundelsen ligger hovedsageligt i, at der er 
en række faciliteter og funktionaliteter i LUDUS, der ikke har levet op til skolens forventninger. 

▪ Der sker på skolen meget i relation til pædagogisk udvikling for tiden. Det sker bl.a. i relation til Vision 



2012, men også en del andre/nye projekter kommer ind. 
▪ Det har været nævnt for bestyrelsen før, at skolen er involveret i nogle store projekter, der finansieres af 

Region Syddanmark og undervisningsministeriet. Skolen forventer at få midler i størrelsesordenen 
1.8 mio. kr. i perioden 2011 og 2012. Gymnasiet administrerer endnu større beløb, da det er 
værtsskole for et par projekter. Følgende overskrifter bliver nogle af de bærende for arbejdet på 
FG: Skriftlighed, pædagogisk IT, ADHD/Asperger, Anerkendende klasserumsledelse. 
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Økonomi I. Fremlæggelse af årsregnskab for 2010 med henblik på godkendelse (bilag 1, årsrapport 
og 2, revisionsprotokollat) 

  

Revisor Søren Bonde indledte med en grundig gennemgang af regnskabet for 2010 samt af 
revisionsprotokollatet. Han udtrykte tilfredshed både med resultatet på ca. 0,3 mio.kr. og med skolens 
forvaltningsmæssige indsats. 

Poul Erik Madsen knyttede herefter en kommentar til skolens forholdsvis beskedne overskud i 2010, da 
han anførte, at man vil se andre gymnasier komme ud med endog meget store overskud, når regnskaberne 
offentliggøres i den kommende tid. Dette vil formodentligt medføre offentlig debat bl.a. om rimeligheden i 
størrelsen af bevillingerne til sektoren. Han afsluttede med at understrege, at det lille overskud skulle ses 
som udtryk for en helt bevidst prioritering om at bruge pengene til gavn for husets brugere og 
medarbejdere. 

Morten Mikkelsen takkede som mødeleder revisionen for at have revideret drift og regnskab grundigt.  

Bestyrelsen godkendte regnskab og protokollat uden yderligere kommentarer. 
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En orientering om den forventede elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser (bilag 3) 

  

Niels Hjølund Pedersen orienterede. Søgningen til skolen er overvældende. Skolen forventer at optage ca. 
310 stx-elever og 85-90 hf-elever, der skal begynde til august. Det betyder, at 50-60% af 
ungdomsårgangen i Fredericia får deres gang på gymnasiet. Skolen kommer til at oprette 11 stx-klasser og 
3 hf-klasser, og dermed skal der også ansættes en række nye lærere. Der er netop nu et opslag i luften, 
hvor vi søger 6-8 til faste stillinger, hvortil der kommer et antal årsvikarer. 

Den store søgning får konsekvenser for vores bygninger (se de næste punkter). 

Billedet med stor søgning går igen på alle trekantsområdets almene gymnasier. 

Bestyrelsen havde herefter en drøftelse om konsekvensen af det store optag med særligt fokus på, om det 
var en anden elevtype der kom i gymnasiet, og om det vil få en effekt på fx frafaldet. Vincent Røjkjær 
tilføjede i den forbindelse, at det var godt med opstrammende markeringer ift. eleverne og nævnte 
eksplicit en nyligt gennemført afleveringsrazzia. 

Jens Jørn Mahler spurgte til, hvordan udviklingen i antallet af unge i Fredericia forventes at blive i de 
kommende år. Poul Erik Madsen svarede, at der er tale om små, udramatiske udsving med et fald på i 
omegnen af 5 % i løbet af de næste 15 år 
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Tema: Bygninger (bilag 4 og 5) 

  

Temaet er blevet aktualiseret inden for de sidste 14 dage. FG blev for knap 2 uger siden orienteret om, at 
undervisningsministeriet er indstillet på at tildele FG 4.8 mio. kr. til renovering af 8 lokaler i naturfagsfløjen. 
FG skal sende en ansøgning, og det forudsættes, at byggeriet kan igangsættes i 2011. 

For FG fordrer dette, at det samlede behov for naturfagslokaler og udnyttelsen heraf gennemanalyseres 
grundigt. 

Den markante elevtilgang peger på, at vores nuværende absolutte maksimum på 36 klasser overskrides ved 
optaget i 2012. Et optag som i år vil udløse 38 klasser og langt over 1000 elever. Den nuværende bygning kan 
ikke umiddelbart rumme en sådan udvidelse af elevtallet. 
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En stillingtagen til renovering og udvidelse af naturfagsfløjen (bilag 6 og 7) 

  

Udnyttelsen af UVM’s naturfagspulje fordrer, at FG handler hurtigt. I bilag 6 fremlægges nogle principper for 
renovering og udvidelse af naturfagsfløjen. Bilag 7 skitserer én mulighed for løsning. Løsningsforslaget har 
været præsenteret på et møde med fagformændene i de respektive grupper samt for arkitekt. 

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger rektor og bestyrelsesformanden til at udvælge og indgå aftaler med 
rådgivere, der så udarbejder et projekt, som går i udbud. Bestyrelsen orienteres på et ekstraordinært møde 
ultimo april/primo maj. Der tages stilling til det endelige projekt, når de endelige tilbud foreligger. Det 
forventes, at det samlede projekt kan finansieres i en kombination af tilskuddet fra UVM og egne driftsmidler i 
2012. 

    

  Punkt 5 og 6 blev behandlet under ét. 

  

Poul Erik Madsen gennemgik det udsendte notat om den langsigtede bygningsplanlægning.  Med de 
planlagte bygningsændringer – idrætshal/idrætsfaciliteter og naturfagsområdet står Fredericia 
Gymnasium helt overordnet godt rustet til at kunne rumme de mange elever. Med mindre justeringer kan 
vi tilbyde elever og ansatte gode undervisningsfaciliteter i form af normalklasser og faglokaler. Der er 
ingen tvivl om, at gymnasiet har store problemer i relation til fællesområderne. Den største udfordring er, 
at der mangler mange siddepladser i kantinearealet og i fællesområderne. 

Bestyrelsen drøftede på det overordnede plan de udfordringer og muligheder, gymnasiet står over for.  

Lene Weldum spurgte, om man kunne have en opdelt spisepause, så man ikke behøvede så meget plads i 
fællesarealerne. Bestyrelsen drøftede det, og lærerrepræsentanterne Morten Mikkelsen og Jens Jørn 
Mahler udtrykte bekymring for en sådan løsning, da det giver problemer i forhold til skemalægning og 
optimal udnyttelse af lærerkræfter. Elev Kate Ebbesen tilføjede, at en opdeling af spisepausen også ville gå 
ud over det sociale samvær på tværs af klasser og årgange. Slutteligt sagde Poul Erik Madsen, at det ikke er 
et mål, at der er en siddeplads til alle elever i fællesarealerne. Der skal findes en god balance. 

Børge Munk Povlsen spurgte til, om man kunne forvente fortsat høje elevtal i årene fremover. 

Poul Erik Madsen svarede, at det jo i sagens natur er et meget svært spørgsmål, men at han under 



forudsætning af uændrede uddannelsespolitiske vilkår anslår, at skolen i fremtiden vil have ca. 1000 
elever. 

Herefter var der en drøftelse af finansieringen af byggerierne, som er en blanding af egne driftsmidler, 
tilskud fra UVM og realkreditfinansiering. Afhængigt af projekternes konkrete udformning forventes 
lånebehovet til idrætshal mv. og naturfagsfløjen at ligge mellem 6 og 8 mio. kr. 

Bestyrelsen var positiv over for de fremlagte planer for naturfagsbyggeriet og bemyndigede rektor og 
bestyrelsesformanden til at indgå aftaler med rådgivere, som kan udarbejde det endelige projekt. 
Arkitektens foreløbige skøn er, at naturfagsrenoveringen/udbygningen vil koste ca. 10 mio. kr. 

Med hensyn til fællesarealer er der i bestyrelsen en stor interesse for at finde en holdbar løsning. Der kan 
ikke findes en løsning, der afhjælper problemerne i skoleåret 2011/12. Rektor blev anmodet om at gå 
videre med at undersøge forskellige udbygningsmuligheder. 

Slutteligt anførte Poul Erik Madsen, at bestyrelsen må forvente et ekstraordinært møde primo maj måned 
for at træffe endelig beslutning om entreprisen i relation til halbyggeriet. 
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Den årlige elevtrivselsundersøgelse. Punktet indledes af Niels Hjølund Pedersen (bilag 8, 9 og 10) 

  

Niels Hjølund Pedersen gennemgik de 3 bilag angående elevtrivselsundersøgelsen, der havde en meget 
tilfredsstillende svarprocent på 88,6. Han gennemgik, hvordan undersøgelsen på skolen er blevet 
efterbehandlet i forskellige elev- og medarbejderfora. 

Samlet set er evalueringerne meget positive, men giver også de enkelte klasser og skolen som sådan input 
til det fremtidige arbejde. 

Lene Weldum spurgte til, om der var en trend eller udvikling i forhold til de tidligere gennemførte 
undersøgelser. Niels Hjølund Pedersen svarede, at disse tal ikke var medbragt på mødet, men at der ikke 
er sket meget markante udviklinger i tallene. 

Bestyrelsen udtrykte slutteligt stor tilfredshed med de fine resultater. 
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Evt. 

  Intet til dette punkt. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen (28. marts 2011) 

    

  
 

    

  16. december 2010 

  
Til stede: Lene Weldum, Jane Findahl, Børge Munk Povlsen, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, 
Kate Ebbesen (ny elev i bestyrelsen), Vincent Røjkjær (ny elev i bestyrelsen) 



Afbud fra: Per Overgaard Nielsen 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Arkitekt Anette 
Billund deltog i punkt 1-3. 

Jane Findahl indtog i Per Overgaard Nielsens fravær pladsen som mødeleder og indledte med at byde 
velkommen til de to nye elever i bestyrelsen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 16. september 2010 

  De fremsendte referater blev godkendt uden kommentarer. 
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Orientering om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 1. januar 2011 (Bilag 1) 

  

Med udgangspunkt i bilag 1 orienterede Niels Hjølund Pedersen om det netop overståede 
studieretningsvalg. Det er faldet fornuftigt ud. Alle elever har fået en af deres prioriteter, og langt den 
overvejende del har fået deres førsteprioritet. Vi har valgt at gå op på 30 elever i nogle klasser – af hensyn 
til at kunne imødekomme flest mulige ønsker. Der er 4 af vores studieretninger, som ikke blev oprettet. At 
de ikke blev oprettet, var ingen overraskelse. Det havde elevernes forhåndstilkendegivelser antydet. Trods 
det overordnet positive udfald er der et mindre antal elever, som bliver skuffet over deres placering i 
klasser. Jane Findahl spurgte, hvor mange det drejer sig om. Poul Erik Madsen sagde, at det er under 10, og 
Lene Weldum mente, at en utilfredshedsprocent på 3-4 er et fint resultat. 

Jens Jørn Mahler spurgte til, om der ikke havde været et lidt større frafald i 1.g’erne i år, og Poul Erik 
Madsen svarede, at der var faldet ca. 7 elever fra, og det var flere end sidste år. Til gengæld er det 
glædeligt, at der ikke er faldet en eneste 1.hf’er fra endnu. Det er meget usædvanligt. Bestyrelsen havde en 
kortere drøftelse om de mulige årsager hertil. 

Børge Norup spurgte til 1.l, som er blevet nedlagt i forbindelse med valget. Hvad skete der? Poul Erik 
Madsen svarede, at klassen fik en dårlig start, men at eleverne nu kan komme fint videre i andre klasser.  

Bestyrelsen tog studieretningsvalget til efterretning. 
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Renovering af idrætshallen, omklædningsfaciliteterne, samt udbygning med sal og kondirum 

  

I forbindelse med kapacitetsudvidelsen (sidste bestyrelsesmøde) blev det fremhævet, at bygningsproblemerne 
fremover består i en for lille kapacitet i idrætshallen samt i en vis grad pressede fællesarealer i kælderen. 

Hertil kommer behovet for en totalrenovering af omklædningsfaciliteterne. 

PEM har samlet behovene og drøftet projektet med ID-arkitekterne for at få et overblik over det samlede 
projekt samt økonomien. 



Anette Billund skitserer projektet, og PEM gennemgår efterfølgende de økonomiske konsekvenser. PEMs notat 
til ID-arkitekterne vedlægges (bilag 2). 

ID-arkitekternes oversigtstegninger mv. vedlægges. (bilag 3 og 4) 

Der er ikke truffet aftale med ID-arkitekterne om, at de skal forestå et evt. projekt. 

  

Poul Erik Madsen indledte med at sige, at vi har lidt travlt med projektet, hvis der skal bygges fra 
begyndelsen af sommerferien.  Herefter orienterede arkitekt Anette Billund om det skitseprojekt, der 
foreligger på nuværende tidspunkt. Projektet består dels af en nybygning i tilknytning til den eksisterende 
hal, dels en renovering af de nuværende hal- og omklædningsfaciliteter. Bestyrelsen havde i den anledning 
en række input og spørgsmål. 

Poul Erik Madsen skitserede processen, som den forventes at forløbe. Det næste skridt er, at der skal hyres 
rådgivere (arkitekt/ingeniør). Her er der 2 muligheder. Enten tager man udgangspunkt i en SKI-
rammeaftale, hvor rådgivningsfirmaet Hundsbæk & Henriksen og ID-arkitekterne bliver koblet på. Eller 
også går man i offentligt udbud med hele rådgivningsopgaven. Børge Norup anførte, at verden forandrer 
sig hurtigt i forhold til byggesektoren for tiden. Det er formodentlig billigere nu, end det er i en gammel 
SKI-aftale. Poul Erik Madsen svarede, at det var helt rigtigt, og at man vil være opmærksom på det. Børge 
Munk Povlsen gjorde opmærksom på, at salens størrelse er lidt for begrænset, hvis målet er, at den ofte 
skal kunne benyttes til 300 personer. 

Jane Findahl foreslog, at det skulle undersøges, om man kunne søge penge hos Lokale- og anlægsfonden. 
Poul Erik Madsen var af den opfattelse, at projektet nok skal være kommunalt eller tilknyttet 
foreningslivet, for at man kan få penge derfra. Jane Findahl svarede, at hallen jo i høj grad stilles til 
rådighed for kommunen uden for skoletiden til diverse foreninger etc. Poul Erik Madsen undersøger. (PEM 
har efterfølgende sonderet: I fondens præmisser er anført, at anlæg, der primært retter sig mod 
undervisning, ikke bliver støttet) 

Poul Erik Madsen redegjorde for den overordnede økonomi omkring byggeriet. Et første overslag viser, at 
det samlet vil koste ca. 16 mio. kr., hvoraf 8-9 mio. kr. er renovering, mens 7-8 mio. kr. er 
anlægsinvesteringer, der skal afskrives. Finansieringen sker dels med driftsmidler og overskudslikviditet, 
dels med et realkreditlån i størrelsesordenen 5 mio. kr. Det må forventes, at byggeriet i 2011 kan føre til et 
samlet driftsunderskud på budgettet, da der kun er afsat 6-7 mio. kr. til renovering af idrætsfaciliteterne. 
Fremover vil byggeriet belaste driftsbudgettet med ca. 400.000 kr. årligt. Alle tal er med forbehold for den 
endelige udformning af projektet. Poul Erik Madsen anførte slutteligt, at det vil betyde en samlet gæld for 
skolen på ca. 27 mio. kr., som er en forholdsvis lille gæld set i relation til bygningsmassens samlede værdi. 

Bestyrelsen gav forskellige input, som alle gik i retningen af konklusionen: det ser ud til at være en 
spændende, nødvendigt og ansvarligt projekt. Jane Findahl afsluttede punktet med at notere sig, at 
bestyrelsen bemyndiger rektor og bestyrelsesformanden til at udvælge og indgå aftaler med rådgivere, der 
så laver et projekt, som går i udbud. Bestyrelsen tager stilling til det endelige projekt, når de endelige 
tilbud foreligger. Jane Findahl kan inddrages i processen, hvis bestyrelsesformanden er forhindret.  

Kate Ebbesen spurgte afslutningsvis til en mulig udvidelse af elevernes fællesareal i kælderen. Poul Erik 
Madsen svarede, at hallen bliver det store projekt i 2011, og så må vi se i årene fremover. 
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Orientering om forventet regnskab for 2010 og drøftelse af budgetudkast for 2011 med henblik på 
godkendelse 

  Poul Erik Madsen gav en kort orientering om forventet regnskabsresultat for 2010 med udgangspunkt i 
bilag 5 og 6. Der har i efteråret været en række større modgående bevægelser: Staten har meddelt FG en 



dispositionsbegrænsning på -650.000 kr. FG har indkøbt nye pc’ere samt mobiltelefoner til 
lærerpersonalet. FG er efter ansøgning blevet fritaget for en stor del af ejendomsskatten (– 800.000 kr.) 
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til det forventede regnskab. 

Poul Erik Madsen indledte drøftelsen af budgetforslag for 2011 (bilag 7 og 8) med at sige, at Fredericia 
Gymnasium endnu ikke bliver voldsomt presset af de besparelser, der kommer i undervisningssektoren. 
Herefter gennemgik Poul Erik Madsen bilag 7 og 8. Budgetforslaget omfatter ikke aktiver og passiver, da 
FG stadig mangler at få bygningernes værdi ind i budgettet. Det vil ske ved regnskabsaflæggelsen i marts 
2011. 

Børge Norup sagde, at det så meget fornuftigt ud. Vincent Røjkjær spurgte til de vindmøller og solceller, 
der er i budgettet. Jens Jørn Mahler fortalte kort om det projekt, som bestyrelsen tidligere er blevet 
præsenteret for, og hvor der skal være et møde i løbet af januar. Poul Erik Madsen anførte, at vi skal være 
sikre på, at evt. vindmøller ikke laver forstyrrende visuel støj. 

Børge Munk Povlsen udtrykte også tilfredshed med budgettet og med, at skolen bruger mange penge på 
renovering i disse år, hvor det faktisk er muligt. 

Bestyrelsen godkendte budgetforslaget. 
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Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2010/11 (Bilag 9) 

  Ferieplanen blev godkendt uden kommentarer. 
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Resultatlønskontrakt 

  

En stillingtagen til udkastet til rektors resultatlønskontrakt for 2010-11. 

Jane Findahl begyndte med at orientere om en ca. 1 måned gammel voldgiftsdom, som har fastslået, at 
UVM ikke må udmelde obligatoriske indsatsområder, samt at bestyrelsen har bemyndigelse til at beslutte 
rammebeløb etc. for kontrakten. Den fremlagte kontrakt er udformet før voldgiftsdommen, og Jane Findahl 
foreslog, at man fastholdt dette udkast. Bestyrelsen nikkede til dette. Morten Mikkelsen anførte, at 
kontraktens punkt A1 angående en ”mere fleksibel anvendelse af lærerressourcen” (fx differentieret 
forberedelsestid) burde have en lavere procent end de nuværende 5 eller helt burde slettes. Dette ønskede 
bestyrelsen ikke, og kontrakten blev godkendt. 
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Meddelelser 

  

Poul Erik Madsen fortalte kort, at vi er involveret i nogle store udviklingsprojekter i Region Syddanmark. 

Niels Hjølund Pedersen fortalte, at alle skolens elever i løbet af de første måneder i 2011 skal en tur i 
Fredericias nye biograf. 

Han meddelte endvidere, at skolen de sidste 2 måneder har haft tilknyttet en socialpædagog, hvis opgave 



har været at udrede og støtte vores enkeltintegrerede ADHD/Asperger-elever. Skolen håber på at kunne 
forlænge samarbejdet med socialpædagogen. 
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Evt. 

  Intet til dette punkt. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen (17. december 2010) 

  
 

    

  16. september 2010 

  

Til stede: Lene Weldum, Børge Munk Povlsen, Per Overgaard Nielsen, Børge Norup, Jens Jørn Mahler, Morten 
Mikkelsen 

Afbud fra: Jane Findahl, Isabella Arendt Laursen (desuden er en af elevpladserne vakant, da elevrådet har 
valg til bestyrelsen 21. september) 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Teknisk 
serviceleder Jacob Grønbech deltog i punkt 3. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 22. juni 2010 

  De fremsendte referater godkendtes uden kommentarer. 
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Meddelelser 

  

Poul Erik Madsen orienterede: 

▪ Skolen blev i sommerferien ramt af lynnedslag med forholdsvis store skader til følge. Skaderne løber op 
i ca. 250.000 kr. Skolen er ikke forsikret i traditionel forstand, men er omfattet af Statens 
selvforsikringsordning med en selvrisiko på 1% af omsætningen. Således betales 
lynnedslagsskaderne af skolens egen kasse. 

▪ Skolen har fået nyt studieadministrativt system. Det hedder LUDUS, og der arbejdes med det. 

▪ ADHD/Asperger: Status er, at skolen har 7 enkeltintegrerede elever, som der er søgt støtte til hos SPS. 
Målet er at ansætte en socialpædagog. Børge Norup anførte, at man roligt kan regne med, at der 
kommer flere i de kommende år. Således er det vigtigt, at skolen har en fungerende praksis til 
håndtering af disse elever. 
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Ændring af gymnasiets vedtægt (bilag 1) 

  

Per Overgaard Nielsen orienterede: 

Gymnasiets nuværende vedtægter er udarbejdet med udgangspunkt i undervisnings-ministeriets 
standardvedtægter for de almene gymnasier mv. I juni 2009 blev der udarbejdet en ny 
standardvedtægtsbekendtgørelse (nr. 585 af 24. juni 2009), der indebærer at de hidtil gældende 
vedtægtsbestemmelser om en aldersgrænse på 70 år for udpegning af medlemmer til bestyrelsen udgår af 
standardvedtægten og kan ophæves af bestyrelserne ved et vedtægtstillæg, der ikke skal godkendes af 
undervisningsministeren. 

Af bekendtgørelsens §11 stk.1 fremgår, at de nugældende vedtægter først skal bringes i overensstemmelse 
med den nye standardvedtægt ved førstkommende vedtægtsændring. Der har dermed ikke været et krav 
om, at institutionerne inden for en bestemt frist skal udarbejde nye vedtægter. 

Det indstilledes, at bestyrelsen tiltræder vedlagte vedtægtstillæg, der ophæver den gældende vedtægts §6 
stk. 2, om en aldersgrænse på 70 år for udpegning til bestyrelsen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og 
således ændres vedtægten. 
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En orientering om energiprojektet Fredericia Gymnasium /Dong Energy fra den nedsatte 
arbejdsgruppe 

  

Bestyrelsen har tidligere drøftet energi og klima i relation til Vision 2012. Der blev for ca. ½ år siden 
nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra DONG Energy, Fredericia Kommune og Fredericia 
Gymnasium. 

Medlemmerne af arbejdsgruppen, teknisk serviceleder Jacob Grønbech og Jens Jørn Mahler, orienterede. 
Efter en del undersøgelser er resultatet af gruppens arbejde, at den indstiller, at der opstilles a) et 
solcelleanlæg (pris ca. 400.000-500.000 kr.) og b) 2 stk. Windspire vindmøller (ca. 180.000 kr.). Formålet 
er dels at kunne inddrage anlæggene i undervisningen, dels at medvirke til en holdningsbearbejdning 
gennem de signalværdier, som skolen vil sende med opstillingen. Dernæst er der selvfølgelig det forhold, 
at installationerne vil producere noget energi, som skolen så spares for at købe på anden vis. 

Bestyrelsen havde en kortere drøftelse, som indledtes med, at Poul Erik Madsen klargjorde, at 
investeringerne skulle med i budget 2011, hvis bestyrelsen var positiv over for forslaget. Lene Weldum 
spurgte til, hvor stor en del af skolens energiforbrug, der kunne dækkes af installationerne. Jacob 
Grønbech sagde, at det ikke var meget – nogle få procent. Poul Erik Madsen sagde, at skolen herudover har 
planer om på mange andre måder at lave energibesparelser. Her er dialogen med de unge vigtig. Per 
Overgaard Nielsen konkluderede afsluttende, at bestyrelsen er positivt stemt, og investeringen skal 
arbejdes ind i budgetforslaget for 2011. 
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En orientering om og drøftelse af skolestart 2010-2011 



. 

  

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i bilag. Der har været en fin intro præget af den 
store elevtilvækst (som også var et tema på bestyrelsens sidste møde). Elevtallet er nu 875. 
Klassekvotienten er i gennemsnit tilfredsstillende ca. 28 i 1.g-klasserne, mens den i 1.hf er 30 (og der er 
venteliste til hf). Opmærksomheden blev henledt på et ret stort frafald i vores nuværende 2. hf-klasser. 
Børge Norup spurgte til årsagerne til dette frafald. Niels Hjølund Pedersen svarede, at man ved sidste 
skoleårs start godt var klar over, at en del af hf-ansøgerne – måske grundet den økonomiske krise – 
overordnet set var lidt mere skolefremmede end ellers. Dette kan være en del af årsagen. Poul Erik Madsen 
sagde, at den slags altid er svært at forudsige, men at hans fornemmelse var, at årets nyoptagne hf’ere 
generelt er lidt stærkere. 

De mange nye elever har givet anledning til mange nyansættelser i lærergruppen: 20 nyansættelser, 
hvoraf 12 er helt nye på stedet. Heraf 4 pædagogikumstillinger. Børge Munk Povlsen spurgte, om 
gymnasiet havde let ved at tiltrække og fastholde lærere. Poul Erik Madsen sagde, at det overordnet set 
ikke er noget problem. Skolen får fortsat rigtig mange ansøgninger, ligesom det heller ikke opleves, at folk i 
større stil flytter væk herfra. Bestyrelsen havde herefter en bredere drøftelse angående det positive i at 
kunne tiltrække lærere, som så bosatte sig i byen. Den lokale forankring er vigtig – og samtidig lever vi i en 
tid, hvor folk i højere og højere grad pendler langt til arbejde. 
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En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2011-2012 

  

Med udgangspunkt i de fremsendte bilag orienterede Poul Erik Madsen kort om udbuddet af 
studieretninger for det kommende skoleår. Det ligner meget indeværende skoleårs udbud, så 
opmærksomheden blev henledt på den nyskabelse, at Kinesiske områdestudier er kommet med i en af de 
udbudte studieretninger. Bestyrelsen tilkendegav, at dette var en spændende og positiv nyskabelse og 
godkendte efter en kort drøftelse det samlede udbud. 
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Justering af gymnasiets kapacitet 

  

Med udgangspunkt i de fremsendte bilag indledte Per Overgaard Nielsen, hvorefter Poul Erik Madsen 
orienterede om begrebet kapacitet samt om det overordnede: at det foreslås, at bestyrelsen indstiller, at 
Fredericia Gymnasium hæver kapaciteten fra de nuværende 32 klasser til 36 klasser. Skolen har med 
optaget i dette skoleår nået vores maksimale kapacitet på 32 klasser og selv med forsigtige forventninger 
til det fremtidige optag vil det være nødvendigt at kunne oprette mere end 32 klasser, hvis skolen skal 
kunne betjene alle Fredericias unge. Poul Erik Madsen opridsede tillige de bygningsmæssige konsekvenser 
af en øget kapacitet. Her er det særligt omkring idrætsfaciliteter og i mindre grad fællesarealer, at det 
bliver nødvendigt med større kapacitet. Ift. hallen vil der i de kommende måneder blive taget fat på en 
proces, som skal klarlægge behov og muligheder. Der kommer mere på næste bestyrelsesmøde om dette. 

Bestyrelsen var enig i, at indstille en forøgelse af kapaciteten til 36 klasser. Undervejs fremførte Morten 
Mikkelsen synspunktet, at det jo ikke er meningen, at vi skal hente elever uden for vores normale 
rekrutteringsområde. Per Overgaard Nielsen afsluttede punktet med at konkludere, at målet med 
kapacitetsudvidelsen er, at skolen skal medvirke til, at Fredericias unge kan få opfyldt deres ønske om en 



gymnasial uddannelse i – netop – Fredericia. 
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En orientering om økonomi 2009, herunder: 

  
i. driftsbudgettet (bilag 7 og 8) 

ii. regeringens finanslovsudspil (bilag 9) 

  

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i de fremsendte – ret detaljerede – bilag. 
Hovedkonklusionen var, at det øgede elevoptag har øget indtægterne, mens omkostningerne ikke er fulgt 
helt så meget med. Dette indebærer, at det forventede regnskab viser et væsentligt højere overskud end 
oprindeligt budgetteret. Overskuddet forventes at ligge i omegnen af 2 mio. kr. Det er ikke ønskværdigt 
med så stort et overskud, og derfor vil fx muligheden for at fremskynde nogle arbejder på bygningen blive 
undersøgt. Jens Jørn Mahler bragte temaet om en samlet vedligeholdelsesplan for bygningsmassen på 
banen, og Poul Erik Madsen svarede, at det er planen at få udfærdiget en sådan i løbet af indeværende 
skoleår. Lene Weldum understøttede idéen og anførte, at en sådan plan er god at have, så man kan plukke i 
den, når der viser sig at være likviditet til det. 

Poul Erik Madsen orienterede kort om finanslovsudspillets konsekvenser for det almentgymnasiale 
område. I årene frem til 2013 er der planlagt nedskæringer på samlet set ca. 2-2,5 %. Dette er i den 
nuværende økonomiske situation overskueligt for skolen. I 2014 er der budgetteret med yderligere en stor 
besparelse, så den samlede besparelse fra det nuværende niveau når op på ca. 4,5 %. Det er meget. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
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Rektors resultatlønskontrakt (bilag 10) 

  

Først orienterede Per Overgaard Nielsen kort om evalueringen kontrakten for skoleåret 2009-10. Denne 
endte med en udmøntningsprocent på 94. 

Kontrakten for 2010-11 blev udleveret på mødet, og det blev besluttet først at behandle kontrakten ved 
næstfølgende bestyrelsesmøde. 
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Evt. 

  Intet til dette punkt. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen (21. september 2010) 

  
 

    



  Ekstraordinært bestyrelsesmøde 8. juni 2010 

  

Til stede: Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Per Overgaard Nielsen, Marie-Louise Bøgh Larsen, Isabella 
Arendt Laursen  Afbud fra Jane Findahl, Børge Norup. Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen 
og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 

  

Forud for punkterne på dagsordenen ønskede Per Overgaard Nielsen at bringe et habilitetsspørgsmål til 
drøftelse. Per Overgaard Nielsens datter er med virkning fra 1. august 2010 ansat som adjunkt på 
Fredericia Gymnasium, og i den anledning spurgte Per Overgaard Nielsen til bestyrelsens holdning. Per 
Overgaard Nielsen understregede, at det var vigtigt for ham at få en tilkendegivelse, da han for enhver pris 
vil undgå, at der opstår habilitetsproblemer. Personaleforhold sorterer under rektor, men der kan i 
enkeltsager fx angående personalereduktioner være forhold, der skal drøftes i bestyrelsen. Der kan her 
være punkter, hvor han ikke kan deltage. 

Bestyrelsen drøftede forholdet og konkluderede, at den ikke ser det som et problem. Per Overgaard 
Nielsen sluttede af med at opsummere, at hvis der fremover skulle opstå problemer desangående, vil han 
gerne informeres. 
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Udpegning af eksterne repræsentanter til bestyrelsen 

  

Ifølge vedtægten skal der udpeges 2 eksterne repræsentanter til bestyrelsen. Bestyrelsen havde en bred 
drøftelse om denne udpegning, der især gik på værdien dels af kontinuitet og dels af fornyelse i 
bestyrelsen. På den baggrund blev det besluttet at pege på to helt nye medlemmer til bestyrelsen, således 
at Henriette Graversen og Charles Nielsen altså ikke spørges med henblik på en genudpegning som 
medlemmer af bestyrelsen. 

Den videre proces bliver kort, da det er ønsket, at bestyrelsen konstitueres på sit næste møde d. 22. juni 
2010, således at de nye medlemmer kan deltage i den del af mødet, som ligger efter den formelle 
konstituering. 
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Meddelelser 

  Poul Erik Madsen orienterede kort: 

  

▪ I det budget, som bestyrelsen godkendte på sidste møde, havde der sneget sig en beklagelig teknisk fejl 
ind. Fejlen betyder, at det budgetterede overskud ikke er ca. 900.000 kr., men derimod ca. 200.000 
kr. I det samlede driftsresultat var bygningsafskrivningerne på 700.000 kr. ikke medtaget. Per 
Overgaard Nielsen sagde, at fejlen er beklagelig, men at den ikke får nogen likviditetsmæssig effekt. 
Den får regnskabsmæssig effekt. Poul Erik Madsen uddybede med at sige, at overskuddet pga. flere 
elever end forudsat kunne blive påvirket i positiv retning. 

▪ To større renoveringsprojekter er i gang. Dels renoveringen af C-fløjen, som skrider planmæssigt frem. 
Dels fornyelsen af udearealet mellem D- og E-fløjen, som bliver dyrere end forventet, da kloakken 
efter nærmere gennemsyn står for en større renovering. Dette betyder, at en planlagt renovering af 
skolens parkeringsplads forventes udskudt. Bestyrelsen tog det til efterretning. 

    

  Referent Niels Hjølund Pedersen (9. juni 2010) 

  
 

    



  Ekstraordinært bestyrelsesmøde 23. marts 2010 

  

Til stede: Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, 
Børge Norup, Marie-Louise Bøgh Larsen 

Afbud fra Jane Findahl, Isabella Arendt Laursen Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og 
vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Desuden deltog revisor Søren Bonde fra PWC i punkt 3. 

    
A
d
.
 
1 

Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 26. januar 2010 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
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Meddelelser 

  Poul Erik Madsen orienterede kort: 

  

▪ Bygningen: Der er sat døre i ca. 30 klasselokaler, så vi nu opfylder brandmyndighedernes krav. UBST har 
bidraget med ca. 700.000 kr. i den anledning. 

▪ Vores sekretær gennem 19 år Lisbeth Wähner har fået andet job. Vi har ansat en ny sekretær med start 
1/4-10. 

▪ Der har været en artikel i Fredericia Dagblad, hvoraf det fremgik, at Fredericia Gymnasium har fået 
afslag på en ansøgning om at etablere et uddannelsestilbud til unge med autisme/Asperger. Det er 
ikke korrekt. Vi arbejder videre med et hf-tilbud. Der arbejdes på nedsat blus, da UVM har meldt 
ud, at de ikke vil igangsætte mere på området lige nu. 

▪ På skolen er der i disse måneder et huskunstner-projekt, der involverer mange elever. Statens 
kunstfond støtter med 80.000 kr. 

▪ I forbindelse med de administrative fællesskaber (med bl.a. fælles kontoplaner) er det en mulighed med 
et fælles udbud af revisionsydelsen, så alle skoler får samme revisionsfirma med de deraf afledte 
stordriftsfordele. Det er bestyrelsens kompetence at vælge revisionsfirma, og hvis det bliver 
aktuelt med et udbud, vil det blive behandlet på et bestyrelsesmøde i fremtiden. 
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Økonomi I. Fremlæggelse af årsregnskab for 2009 med henblik på godkendelse (bilag 1 og 2) 

  

Revisor Søren Bonde gennemgik årsregnskabet, der viser et resultat på 1,344 mio. kr. Søren Bonde 
redegjorde for, at regnskabet var aflagt inden for lovens rammer og bemærkede, at ledelsesberetningen 
var kort og præcis. Årsregnskabet fik således en såkaldt ”blank revisionspåtegnelse”. 

Charles Nielsen bemærkede, at det i ledelsesberetningen ville have været ønskeligt, hvis man i forbindelse 
med omtalen af en ”opdatering af flugtvejsmulighederne” i klasselokalerne havde tilføjet, at skolen efter 
opdateringen lever op til lovens krav. 

Søren Bonde gik nu over til revisionsprotokollatet og den forvaltningsmæssige revision. Her blev 
fremhævet en manglende funktionsadskillelse i forhold til lønsystemet Silkeborg Data (s. 58 i 
revisionsprotokollatet). Det er dog revisionens vurdering, at den kompenserende kontrol, som skolen har 
indført på området, medvirker til at sikre korrekt udbetaling af løn. 



Jens Jørn Mahler spurgte til afsnit 6 i protokollatet, hvor der omtales en usikkerhed i forhold til 
kantinepersonalets forsikringsforhold i relation til arbejdsskader. Sagen er, at lønnen til kantinepersonalet 
udbetales fra gymnasiets konto, men de er ansatte i kantinen. Kantinen har tegnet en 
arbejdsskadeforsikring, og spørgsmålet er så, om der kan blive problemer med at udnytte denne 
forsikring, når det nu er gymnasiet og ikke kantinen, der formelt set udbetaler lønnen. Efter en drøftelse 
konkluderede Per Overgaard Nielsen, at det er en risiko, skolen må tage. I værste tilfælde skal de betragtes 
som ansatte på gymnasiet, og så må skolen i forbindelse med en arbejdsskade betale beløbet op til 
selvrisikoen, der er forbundet med statens selvforsikringsordning.  
 
Bestyrelsen godkendte årsrapporten, og Per Overgaard Nielsen takkede revisionen for arbejdet. Søren 
Bonde forlod herefter mødet. 
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Økonomi II. En orientering om den endelige finansiering af bygninger (bilag 3) samt en drøftelse af 
budget 2010 med henblik på godkendelse (bilag 4 og 5) 

  

Helt kort redegjorde Niels Hjølund Pedersen med udgangspunkt i bilag 3 for, at finansieringen af 
bygningskøbet nu er på plads. Den endelige finansieringsmodel følger naturligvis fuldstændig det, som 
bestyrelsen besluttede på sit møde i januar 2010. 

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i bilag 4 og 5 om budgettet for 2010. Der kommer til at 
ske nogle justeringer af budgettet, da der først dagen før dette bestyrelsesmøde var kommet elevtal for det 
kommende skoleår (se pkt. 8 nedenfor). 

Poul Erik Madsen redegjorde for det overordnede i budgettet og henledte derefter opmærksomheden på 
nogle mere specifikke aspekter: 

▪ Der er i det kommende år afsat 5 mio. kr. til håndværkerudgifter, da der er planlagt flere større 
renoveringsarbejder. 

▪ Renter og bidrag i forbindelse med bygningskøbet er en ny post. Der er lidt usikkerhed om tallets 
størrelse, da vi ikke ved præcis, hvornår tinglysningen af bygningskøbet kan falde på plads (jf. de i 
offentligheden omtalte trægheder i tinglysningssystemet for tiden). 

▪ En anden ny post er bygningsafskrivninger, som er på ca. 700.000 kr. pr . år 
Alt i alt er der budgetteret med et overskud på kr. 900.000 kr. for 2010. 

Per Overgaard Nielsen spurgte til, om man kunne regne med at få straksafskrevet alle 5 mio. kr. til 
håndværkerudgifter, eller om dele af det må aktiveres regnskabsmæssigt. 

Poul Erik Madsen svarede, at vi i 2009 har kunne afskrive hele renoveringen af B-fløjen, og at vi satser på, 
at det samme kan ske med udgifterne i 2010. 

Per Overgaard Nielsen anførte, at 900.000 kr. er et passende overskud at budgettere med. Der skal ikke 
laves store overskud, skolen skal blot have en buffer, så uforudsete udgifter kan håndteres. I den 
forbindelse mente Per Overgaard Nielsen, at det er udmærket at bruge penge på renovering af bygningen 
og omgivelserne. 

Børge Norup erklærede sig enig i, at det er en passende størrelse overkud. 

Jens Jørn Mahler igangsatte en diskussion om lærernes IT-arbejdsredskaber. I forbindelse med indførelsen 
af multimedieskatten har lærerne fået lov til at købe de computere, der allerede var stillet til rådighed, og 
der er som supplement etableret en udlånsordning, så man kan låne sig til en computer, mens man er på 
skolen. Dette anses af nogle lærere ikke for en holdbar løsning. Bestyrelsen havde en drøftelse, der 
mundede ud i, at Poul Erik Madsen konkluderede, at der løbende ses på forholdene, og at tillidsmanden på 



skolen er stillet i udsigt, at forholdet tages op i forbindelse med den nye overenskomst i 2011. 

Charles Nielsen stillede spørgsmål til skemaet på forsiden af bilag 5. Poul Erik Madsen beklagede, at en 
forklarende kolonne var faldet ud – det gjorde skemaet ret indforstået og svært at læse. 

Bestyrelsen godkendte slutteligt budgettet for 2010. 
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Tema: Evaluering (bilag 6) 

  

Niels Hjølund Pedersen redegjorde med udgangspunkt i bilag 6 for diverse evalueringer. Først blev der 
givet et kort rids over skolens samlede evalueringstiltag, og derefter blev evalueringerne i bilaget 
gennemgået. Eksamenskaraktergennemsnittet for stx er præcis på niveau med landsgennemsnittet, mens 
det på hf er betydeligt over (på FG 6,6, mens det på landsplan er 6,1). De fagspecifikke 
eksamenskarakterer vil ledelsen tage op med faggrupperne i det kommende skoleår. 

Derefter blev medarbejdertilfredshedsundersøgelsen gennemgået. Den er foretaget i det regi, der hedder 
Uddannelsesbenchmark.dk. Her sammenligner skolen sig med forskellige andre skoler, og resultatet er 
meget tilfredsstillende. Fredericia Gymnasium ligger absolut i toppen blandt de ca. 20 deltagende skoler. 
APV-delen af undersøgelsen er behandlet i sikkerhedsudvalget, og der er lavet opfølgningsplaner. 

Derefter gennemgik Niels Hjølund Pedersen elevtilfredshedsundersøgelserne, der også er lavet i 
samarbejde med Uddannelsesbenchmark.dk. Det er glædeligt, at er en pæn fremgang i forhold til 2008. 
Der er en række ting, som der allerede er blevet behandlet ude i de enkelte klasser. Det blev fremhævet, at 
eleverne efterlyser mere arbejdsro i klasselokalerne. Skolen vil arbejde med området. Marie-Louise Bøgh 
Larsen supplerede med, at det fra en elevvinkel er meget positivt, at der gøres en indsats på dette punkt. 

Poul Erik Madsen anførte, at skolen fortsætter med elevevalueringer hvert år, men overvejer kun at lave 
det på medarbejdersiden hvert andet år. 

Charles Nielsen anførte, at det ville have været befordrende for diskussionen i bestyrelsen, hvis 
bestyrelsen havde fået tilsendt et mere detaljeret materiale, frem for blot de overordnede tal. Henriette 
Graversen og Børge Norup mente, at detaljeringsgraden var passende, og at essensen var det vigtigste for 
bestyrelsen. På baggrund af dette formede der sig en debat. Per Overgaard Nielsen afsluttede debatten 
med at anføre, at fordi evalueringerne overordnet er så positive, så var det hans overbevisning, at 
detaljeringsgraden var passende. Hvis det gik skolen dårligt på nogle punkter, ville det have været 
relevant, at bestyrelsen kom længere ned i materialet. Samtidig konkluderede han, at det kunne have 
været fint at udsende en skriftlig redegørende sammenfatning af evalueringsresultaterne sammen med 
dagsordenen. 
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En drøftelse af administrative fællesskaber med henblik på stillingtagen (bilag 7) 

  

Poul Erik Madsen redegjorde kort for modellen for det administrative fællesskab i Sydjylland og 
indstillede, at Fredericia Gymnasium tilslutter sig det administrative fællesskab i Syd- og Sønderjylland på 
minimumsmodellen med mulighed for at tilkøbe yderligere ydelser i relation til løn/personale. En 
tilslutning til minimumsmodellen koster 20-25.000 kr. pr. år og indebærer for FG mindre besparelser og 
forventes at tilføre en øget kvalitet. 
Morten Mikkelsen anførte, at samarbejdsudvalget indstiller, at skolen tilslutter sig. 
Bestyrelsen tiltrådte indstillingen. 
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En drøftelse af sygefraværspolitik med henblik på stillingtagen (bilag 8) 

  

Poul Erik Madsen ridsede kort op, at det som følge af ændringer i Loven om sygedagpenge er nødvendigt 
at ændre på vores nuværende sygefraværspolitik. Udkastet til sygefraværspolitikken blev drøftet og 
godkendt i samarbejdsudvalget 23. marts. 

Bestyrelsen godkendte den reviderede sygefraværspolitik. 
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En orientering om den forventede elev- og kursisttilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser 

  

Niels Hjølund Pedersen orienterede om de dugfriske søgetal. Der er 278 stx-ansøgere (mod 238 sidste år) 
og 79 hf-ansøgere (mod 68 sidste år). Det betyder, at der til august skal startes 10 nye stx-klasser og 3 hf-
klasser. Da skolen således får 13 nye klasser, mens der afgives 10, er der tale om en større vækst i 
klassetallet. Det betyder, at der skal ansættes en del nye lærere; opslaget kommer til at lyde på 10-12 faste 
stillinger. 

Charles Nielsen anførte, at det ville have været rart, hvis man havde kendt det høje elevoptag noget 
tidligere, så det kunne have været udnyttet i relation til bygningskøbet og budgettet. Poul Erik Madsen 
redegjorde i den forbindelse for elevfordelingsprocessen. Per Overgaard Nielsen sagde, at dette tydeligt 
viser, at prognoser på uddannelsesområdet er vanskelige – det har de 3 sidste år i særdeleshed vist. Det er 
ikke kun Fredericia Gymnasium, der er blevet overrasket over de høje søgetal. Per Overgaard Nielsen 
afsluttede med at bemærke, at det jo også er meget positivt, at så mange ønsker at gå på Fredericia 
Gymnasium, og at kapacitet og drøftelse klassekvotienter tages op på et senere møde. 
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Mulige temaer på kommende bestyrelsesmøder 

  Punktet blev udskudt til næste møde. 
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Evt. 

  

Per Overgaard Nielsen anførte, at dette var det sidste møde i denne bestyrelse, da perioden udløber 1. 
april. Der skal således udpeges en ny bestyrelse. På nuværende tidspunkt ved vi, at Per Overgaard Nielsen 
er udpeget af SDU, og at Børge Norup er udpeget af Skolelederne, Fredericia. Morten Mikkelsen 
orienterede om, at medarbejderrepræsentanterne vil blive valgt i april måned. 
Per Overgaard Nielsen takkede slutteligt bestyrelsen for arbejdet i denne periode. 

    
  Referent Niels Hjølund Pedersen (24. marts 2010) 



    

  
 

    

  Ekstraordinært bestyrelsesmøde 26. januar 2010 

  

Til stede: Jane Findahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per 
Overgaard Nielsen, Børge Norup, Isabella Arendt Laursen 

Afbud fra Marie-Louise Bøgh Larsen 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra mødet 15. december 2009 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
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En drøftelse med henblik på stillingtagen til undervisningsministeriets købstilbud samt en 
stillingtagen til finansiering. 

  

Indstilling. Det indstilles, at bestyrelsen giver et foreløbigt tilsagn til Undervisningsmini-steriet om, at 
Fredericia Gymnasium ønsker at overtage ejendommen med virkning fra 1. januar 2010. Foreløbigheden i 
tilsagnet alene er betinget af opnåelse af det nødvendige lånetilsagn fra et realkreditinstitut. 

Det indstilles endvidere, at formanden får bemyndigelse til efterfølgende at indgå de nødvendige 
låneaftaler med realkreditinstitut/bank på baggrund af drøftelser på bestyrelsesmødet den 26. januar, 
herunder bemyndigelse til at meddele undervisningsministeriet det endelige tilsagn om køb inden fristen 
den 8. marts 2010. 

Bilag 1 PEM’s redegørelse for købsprisen 

Bilag 2 UVM’s brev til Fredericia Gymnasium om overdragelse af ejendom (21.12.09)  

Bilag 3 UVM’s købstilbud – den tekniske udredning (21.12.09) 

Bilag 4 PEM’s gennemregning af de økonomiske konsekvenser for FG  

Bilag 5 Caretaker- rapport. Rapporten er i 2007/08 udarbejdet af et konsulentfirma (Carl Bro), der har 
beskrevet, hvor FG har et vedligeholdelsesefterslæb på bygningerne. FG har modtaget rapporten i 
december 2009 fra undervisningsministeriet. 

Bilag 6 Tilbuddene fra realkreditinstitutterne eftersendes sammen med en indstilling om 

Finansiering. FG forventes ikke at have modtaget alle lånetilbuddene før den 20. januar. 

Mange aspekter i relation til købet af bygningen blev drøftet på forrige bestyrelsesmøde, hvorfor dette 
punkt i hovedsagen var en endelig og formel stillingtagen til det købstilbud fra UVM, som skolen modtog 
umiddelbart inden jul. 

Poul Erik Madsen redegjorde kort med udgangspunkt i bilagsmaterialet (bilag 1-5) for, at der er blevet 
lyttet til vores indsigelser i relation til den elevtalsprognose, der danner udgangspunkt for fastsættelsen af 
købsprisen. Det har resulteret i købspris på bygningen (efter nedslag for vedligeholdelsesefterslæb) på 
32.602.639 kr. Det reducerede elevtal i prognosen har således betydet en væsentligt reduceret købspris i 



forhold til forventningen på ca. 50 mio. kr. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med prisen – også set i relation 
til de priser, som andre gymnasier er blevet tilbudt at købe deres bygninger til. 

Bestyrelsen besluttede, at bygningen købes til den tilbudte pris. 

Med udgangspunkt i bilag 6a og 6b redegjorde Niels Hjølund Pedersen for overvejelserne angående 
finansiering af bygningskøbet. Der var en åben debat, som resulterede i følgende: 

▪ Der var lagt op til, at der benyttes ca. 6,6 mio. kr. af vores overskudslikviditet til betaling af bygningen, 
således at der skulle optages realkreditlån for 26 mio. kr. Set i lyset af, at skolens mindste 
overskudslikviditet hen over året 2009 var 14 mio. kr., mente bestyrelsen, at der burde skydes en 
større del af overskudslikviditeten ind i bygningskøbet. Bestyrelsen besluttede, at der i stedet for 
6,6 mio. kr. benyttes ca. 10 mio. kr. af overskudslikviditeten, således at der skal optages 
realkreditlån for ca. 22,6 mio. kr. 

▪ Det blev bemærket, at bidragssatsen, som er ens hos de tre realkreditselskaber, der har været 
forhandlinger med, synes høj set i relation til risikoen for realkreditselskaberne. Vurderingen er, at 
der ikke kan gøres så meget ved det. De andre skoler har fået tilbudt samme bidragssats. 

▪ Det blev besluttet, at der bliver tinglyst et ejerpantebrev på hele købssummen på ca. 32,6 mio. kr. Det 
koster ikke skolen noget og kan bruges som sikkerhed ved eventuel senere låneoptagelse. 

▪ Bestyrelsesformanden og rektor blev som de tegningsberettigede bemyndigede til at forhandle den 
endelige finansiering på plads med udgangspunkt i de finansieringsforslag, der er skitseret i bilag 
6a. Det betyder, at bygningskøbet finansieres med ca. halvdelen af lånebeløbet som et fastforrentet 
obligationslån, mens anden halvdel af lånet baseres på variabelt forrentede obligationslån (med en 
rentesikring på en del af beløbet). 

Ved afslutning af punktet spurgte Charles Nielsen til, om vi køber grunden med, og hvor stor den er. Poul 
Erik Madsen oplyste, at vi køber grunden med, og at grundarealet er ca. 49.000 kvadratmeter (det præcise 
tal er 49.837). 

På baggrund af diskussionen blev indstillingen godkendt. 
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Evt. 

  Intet til dette punkt. 
  Referent Niels Hjølund Pedersen 
    

 
  

    

  15. december 2009 

  

Til stede: Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per Overgaard Nielsen, Børge 
Norup, Isabella Arendt Laursen Afbud fra Henriette Graversen og Marie-Louise Bøgh Larsen 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde  
15. september 2009 



  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
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Orientering om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 1. januar 2010 (Bilag 1 – uddeles på 
mødet) 

  

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i det omdelte bilag. Studieretningsvalget er endt 
således, at alle de udbudte studieretninger undtagen MU-EN-Sa-studieretningen er blevet oprettet. Der er 
30 elever i de 7 klasser, mens der i 1c er 26 elever. Valget i år faldt ikke helt så unikt elegant ud som sidste 
år. Vi havde 16, der havde ønsket den ikke-oprettede studieretning – de fik deres 2. prioritet. Derudover 
var der 16 elever, der fik deres 2. eller 3. prioritet. Der er blevet afholdt en samtale med hver enkelt af 
disse elever. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Isabella Arendt Laursen bemærkede, at der blandt nogle elever havde været en undren over, at valget først 
ligger i december. Reglerne siger, at valget tidligst må afholdes 1. december. 

Niels Hjølund Pedersen nævnte, at valgfagene ikke er endeligt på plads, før vi har 2. og 3. klassernes valg 
inde. Det sker i januar. Dog kan det som parentes bemærkes, at vi allerede nu kan se, at der som en 
nyskabelse oprettes et hold med latin C. 
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Overtagelse af bygningerne fra staten (Bilag 2) 

  

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i bilaget om vilkårene i forbindelse med skolens 
overtagelse af bygningerne fra staten. Der blev redegjort for den såkaldte betalingsevnemodel, der 
betyder, at vi forventer at skulle købe til en pris på ca. 50 mio. kr. Købstilbuddet skulle have været her i 
uge 40, men vi venter stadig. Forhåbentlig kommer det inden jul. Poul Erik Madsen gjorde opmærksom på, 
at vi har gjort forskellige indsigelser i relation til ministeriets datagrundlag. Dette især i forhold til det 
forudsatte elevtal i 2020 og i forhold til bygningsvedligeholdelsesstanden. Ministeriet regner med, at 
skolen i 2020 har nået sin maksimale kapacitet med 32 fyldte klasser og dermed 864 elever. Det kan 
befolkningsprognosen ikke retfærdiggøre, men vi skal ifølge ministeriet så have tilført elever. Børge Norup 
spurgte, hvor eleverne skal komme fra. Poul Erik Madsen svarede, at det er uklart, men at det formodes at 
være elever fra nuværende Kolding- og Vejleområder, ministeriet indregner. Ministeriet holder fast i deres 
prognose. Charles Nielsen spurgte til, om det høje elevtal kunne have at gøre med 95%-målsætningen 
(95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse). Poul Erik Madsen svarede, at det er svært 
at svare på, da vi ikke formelt set har adgang til andre tal end tallene for vores egen skole. Poul Erik 
Madsen påpegede, at forholdene omkring vores nybygning og omkring vores vedligeholdelsesstandard 
kan påvirke prisen i forhold til vores forventning om de ca. 50 mio. kr. 
Per Overgaard Nielsen spurgte til, om hele købesummen kan belånes hos realkreditselskaberne. Poul Erik 
Madsen svarede, at det er vores klare fornemmelse og tilføjede, at vi har haft besøg af 3 
realkreditinstitutter; Realkredit Danmark, Nykredit og LR Realkredit. De har alle ytret, at der afhængigt af 
det endelige købstilbud ikke burde være problemer med fuld belåning for Fredericia Gymnasium. 
Per Overgaard Nielsen foreslog, at skolen søger om fritagelse for dækningsafgift til kommunen. Jane 
Findahl mener ikke, at der er tradition for at fritage institutionerne. Per Overgaard Nielsen anførte, at vi i 
så fald må forsøge at få nedsat dækningsbidraget med henvisning til, at handelsprisen kommer til at ligge 
væsentligt under den offentlige vurdering af bygningen. 
Per Overgaard Nielsen spurgte, hvad der sker, hvis vi vælger ikke at købe bygningen. Niels Hjølund 
Pedersen svarede, at ministeriet i så fald ikke kan garantere, at vi kan få lov til at blive i de nuværende 
bygninger. Ministeriet er efter skolens opfattelse meget opsatte på at få alle til at købe, og afhængigt af 



prisen ser det da også ud til at være en fornuftig løsning for Fredericia Gymnasium. 
Slutteligt blev der varslet et ekstraordinært bestyrelsesmøde i løbet af det tidlige 2010, hvor der skal tages 
endelig stilling til købstilbud og finansiering. 
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Orientering om forventet regnskab for 2009 og drøftelse af budgetudkast for 2010 med henblik på 
godkendelse (Bilag 3, 4 og 5) 

  

Poul Erik Madsen orienterede kort om det forventede regnskab for 2009. Af bilag 3 fremgår, at der 
forventes et overskud på ca. 1,7 mio. kr. Det er højere end det budgetterede og kommer af, at der er flere 
elever end forventet, samtidig med at vores frafald er mindre end antaget i budgettet. Per Overgaard 
Nielsen bemærkede, at de summerede afvigelser fra budgettet på udgiftssiden ikke er store. Poul Erik 
Madsen noterede sig, at vi ikke er interesserede i så store overskud fremover. Ministeriet har gentagne 
gange slet skjult advaret os mod at generere for store overskud. Per Overgaard Nielsen svarede, at 
ministeriet bør have forståelse for, at vi ønsker os en buffer til brug fx i relation til overtagelse af 
bygningerne og de forpligtelser, der ligger i det. Poul Erik Madsen afsluttede regnskabsopfølgningen med 
at meddele, at overskuddet forventes at blive mindre end angivet i bilag 3, da der er igangsat nogle mindre 
bygningsforbedringer. 

Poul Erik Madsen indledte budgetforelæggelsen med den vigtige meddelelse, at der i det fremlagte ikke er 
taget højde for den væsentlige faktor, at vi overtager bygninger i regnskabsåret 2010. Årsagen er den 
naturlige, at vi som nævnt endnu ikke kender prisen. Derfor er budgettet foreløbigt, og der fremlægges et 
justeret budget på næste bestyrelsesmøde. På indtægtssiden bemærkede Poul Erik Madsen, at der 
forudsættes 11 nye klasser fra sommer 2010 (med 28 i hver). Desuden foreslås det, at vi i lighed med 
vores nabogymnasier lader den kopiafgift på 300 kr., som eleverne betaler, bortfalde i 2010. Bestyrelsen 
tiltræder forslaget. 

På udgiftssiden er der budgetteret med en renovering af en fløj. Det kunne også være hallen, der stod for 
tur. Der budgetteres alt i alt med et overskud på kr. 340.000. Charles Nielsen spurgte til, hvad 
renoveringsplanerne for fremtiden er, og Per Overgaard Nielsen foreslog, at vi i forbindelse med 
bygningsovertagelsen får lavet en samlet vedligeholdelsesplan for de kommende år. Det besluttedes, at der 
skal udarbejdes en samlet vedligeholdelsesplan, når FG har overtaget bygningerne. 

Morten Mikkelsen anførte, at det i forbindelse med det øgede optag af elever er essentielt, at man er 
opmærksom på, at det medfører et behov for flere bøger og dermed trækker hårdt på fagenes 
undervisningsmiddelkonti. Niels Hjølund Pedersen svarede, at det er opfattelsen, at fagene klarer sig, og at 
vi er og har vist os villige til at indgå forskellige former for aftaler, når et fag har særlige behov. Per 
Overgaard Nielsen opfordrede på bestyrelsens vegne ledelsen til at være opmærksomme på forholdet. 

Bestyrelsen godkendte det foreløbige budget for 2010. 
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Godkendelse af ferieplan for skoleåret 2010/11 (Bilag 6) 

  Niels Hjølund Pedersen orienterede kort om ferieplanen, som bestyrelsen godkendte. 
    
A
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En drøftelse af bestyrelsens arbejdsfelt med speciel fokus på, hvorledes vi mest hensigtsmæssigt 
bruger de eksternes individuelle kompetencer 



6 
 

  

Med udgangspunkt i forrige mødes spørgsmål fra Charles Nielsen angående udnyttelsen af de eksternes 
kompetencer havde bestyrelsen en bred og frugtbar drøftelse om, hvordan vi gør bestyrelsesarbejdet mest 
udbytterigt for skolen såvel som for de enkelte medlemmer af bestyrelsen. Det er et område, som vi i 
fællesskab vil være meget opmærksomme på i fremtiden. 

    
A
d
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Status på og det videre arbejde med ”Vision 2012” 

  
Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i bilaget kort om de mange arbejdsgrupper og 
tiltag, der er sat i gang i forbindelse med Vision 2012. Ledelsen har haft møde med alle arbejdsgrupper. 
Langt hovedparten af lærerne er involveret i arbejdet, som vi ser frem til at følge i de kommende måneder. 

    
A
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Evt. 

  

Jane Findahl kunne meddele, at undervisningsminister Bertel Haarder har skrevet et brev til kommunen 
angående muligheden for at etablere en autistklasse på gymnasiet. Meldingen er den, at vi ikke kan få lov 
til at gå i luften, før forsøgsordningerne, der allerede kører i Paderup og Høje Taastrup, er evaluerede.  

Poul Erik Madsen oplyste, at Fredericia Gymnasium i lighed med de foregående år melder en kapacitet på 
32 klasser ind til Region Syd. Bestyrelsen tog oplysningen til efterretning. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen 
    

 
  

    

  15. september 2009 

  

Til stede: Jane Findahl, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Morten Mikkelsen, Charles Nielsen, Per 
Overgaard Nielsen, Børge Norup. Afbud fra Anna Listh. 

Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
    
A
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 17. juni 2009 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
    
A
d
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2
. 

Meddelelser 

  Poul Erik Madsen orienterede: 
  ▪ Gymnasierne skal overtage bygningerne fra staten pr. 1. januar 2010. Netop i disse dage forventes 



skolerne at modtage de nøjagtige vilkår for overtagelsen, herunder yderst interessant: hvad bliver 
prisen! Det bliver spændende, men forventningen er, at det falder fornuftigt ud for os. 

▪ I den nærmeste fremtid deltager FG i forskellige aktiviteter, der er arrangeret i kommunalt regi: 
Klimatopmøde for Fredericias unge, sundhedsprojektet og Unge-valget i november. 

▪ B-fløjen er blevet renoveret. Resultatet er meget tilfredsstillende. 
▪ Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde angående et stx-tilbud til unge med autisme/asperger-

syndrom i trekantområdet, kan det oplyses, at rektor har møde med Vibeke Kinch fra Fredericia 
Kommune i indeværende uge. 

▪ Som oplyst tidligere har FG fået ny pedel, som er begyndt arbejdet 1. august. 
▪ Skolen har haft besøg af brandmyndighederne. Det har givet anledning til en påtale, der går på, at der 

kun må være 20 personer i en del af klasseværelserne, da der kun er to vinduer, som kan benyttes 
som flugtveje, i lokalerne. Bestyrelsen udtaler, at det skal afklares og bringes i orden. Poul Erik 
Madsen kontakter UBST, som formelt er udlejer. 

▪ Som bekendt tager hele Gymnasiets personale til Madrid i slutningen af oktober. Det betyder, at 
undervisningen aflyses 29. og 30. oktober. Samtlige lektioner flyttes til andre tidspunkter. Eleverne 
får stillet skriftlige opgaver, som kan udfærdiges i løbet af de 2 dage. 

    
A
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. 

En kort orientering om og drøftelse af skolestart 2009/10 (Bilag 1 og 2) 

  

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i de to bilag særligt om elevtal, frafald og 
klassekvotienter. Bestyrelsen hæftede sig ved det glædelige i det relativt lille frafald i skoleåret 08/09. På 
FG er der primo september 795 elever – tallet var sidste år 708. 

I tilknytning hertil havde bestyrelsen en drøftelse af klassekvotienterne. Det har både nationalt og lokalt 
været et debattema. Fx har undervisningsministeren været i i samråd om sagen. Poul Erik Madsen 
skitserede baggrunden for, at FG er endt med en gennemsnitlig klassekvotient på 29,4 i 1g-klasserne. Det 
har overordnet set at gøre med kriterierne for fordeling af eleverne gymnasierne imellem. Det betyder, at 
FG ikke kan sende rettidigt ansøgende elever væk. Desuden er det skolens klare praksis, at hvis der 
kommer elever efter ansøgningsfristen – fx tilflyttere til byen – der har behov for en uddannelsesplads, så 
vil skolen strække sig langt for at opfylde deres ønsker. I sådanne tilfælde er der først fyldt op, når der er 
30 elever i en klasse. Skolen oprettede i år 8 stx-klasser, og det resulterede i en kvotient på 29,4. Hvis der 
var blevet oprettet 9 klasser, havde det resulteret i en kvotient på 26,1. Det vurderedes som for lavt til, at 
det var økonomisk rentabelt. Per Overgaard Nielsen bad på bestyrelsens vegne om en undersøgelse af, 
hvad der på det økonomiske plan var konsekvenserne af en klassekvotient på ca. 26 i 1. klasserne. Hvilke 
besparelser eller omstruktureringer ville det resultere i? 

Jens Jørn Mahler konstaterede, at der er sket en stigning i klassekvotienterne i 1g-klasserne fra 27,8 til 29 
og nu til 29,4 over de sidste 3 år. Børge Norup replicerede, at alternativet med de 26 elever i hver klasse 
formodentligt ikke ville være økonomisk holdbart. Henriette Graversen spurgte til tilskudssystemet i 
relation til frafaldne elever. Poul Erik Madsen svarede, at man tæller eleverne 2 gange om året og på 
baggrund heraf får tilskud fra staten. Henriette Graversen spurgte til, om nogen var bekendt med 
undersøgelser af sammenhængen mellem klassestørrelser og frafald. Poul Erik Madsen replicerede, at det 
er vanskeligt at afgøre, og at ministeren i ovennævnte samråd drillende havde fremlagt tal, der illustrerer, 
at jo større klasser, desto mindre frafald. Det virker tvivlsomt – der er vist nogle skjulte variable i den 
undersøgelse! 

Der er både i ledelsen og i bestyrelsen enighed om, at det pædagogisk er uhensigtsmæssigt med de høje 
klassekvotienter. 

    
A En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2009/10 (Bilag 3 og 4) 
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Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i uddelte bilag om den fremsendte indstillingen til 
studieretningsudbud for 2010-13-årgangen. Efter fremsendelsen af dagsorden og bilag til bestyrelsen var 
der fremkommet to forslag til justering af studieretningsudbuddet fra lærergruppen. Det ene forslag går på 
en studieretning med Samfundsfag A, Matematik A og et 3. fag. Rektors forslag er, at det 3. fag bliver 
Erhvervsøkonomi C. Det andet forslag går på, at der udbydes en studieretning, som er parallel med 
studieretningen med Engelsk A, Musik B og Mediefag C, men hvor Musik B erstattes af Drama B. 
Forventningen til et sådant udbud vil være, at de to sidstnævnte studieretninger resulterer i én klasse – og 
dermed i en såkaldt delt studieretning, hvor nogen har drama og andre musik, men hvor eleverne ellers 
har fag fælles. Med dette udbud vil skolen reelt gå fra at udbyde 9 til at udbyde 11 studieretninger. Dette 
skal dog ses i lyset af, at der er en forventning om, at FG ligger stabilt på 8 stx-klasser, hvor det før var 7. 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget, og der udbydes således 11 studieretninger til 2010-13-årgangen. 
    
A
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Rektors og vicerektors resultatlønskontakt (Bilag 5) 

  

Per Overgaard Nielsen orienterede om målopfyldelsen af rektors resultatlønskontrakt for 2008/09. 
Målopfyldelsen er 90%. Med udgangspunkt i bilaget blev indeværende skoleårs resultatlønskontrakt 
fremlagt. Jane Findahl spurgte til meningen med punkt 3 under de obligatoriske indsatsområder, der angår 
”en fleksibel anvendelse af lærerressourcen”. Poul Erik Madsen forklarede, at det fx kunne angå en 
differentiering af forberedelsesfaktoren på tværs af lærere, faggrupper e.l. og bemærkede, at det ikke er 
noget, skolen har planer om at arbejde intensivt med. Morten Mikkelsen anførte, at vægtningen af 
ovennævnte punkt 3 burde nedsættes fra 5% til 1%. Per Overgaard Nielsen mente, at dette ville være en 
unødig demonstration. Han anførte endvidere, at man i fremtiden bør lave en særskilt kontrakt for 
vicerektor, da det formelt set kun er rektor, som bestyrelsen indgår resultatlønskontrakt med. 

Bestyrelsen tilsluttede sig den nye resultatlønskontrakt. 
    
A
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En orientering om økonomi 2009 (Bilag 6a og 6b) 

  

Med udgangspunkt i bilaget orienterede Poul Erik Madsen om økonomien. På indtægtssiden er det 
overordnede billede en indtægtsfremgang på 1,6 mio. kr. som følge af fremgangen i elevtallet ift. det 
forventede. På omkostningssiden blev det drøftet, at det rent teknisk i den fremsendte oversigt er sådan, at 
punktet ”Udvikling og marketing” ligger væsentligt under budget. Det skyldes, at udviklingsdelen langt hen 
bogføres som lærerløn. Lærerløn er som følge heraf, samt som følge af aktivitetsstigning (flere elever), 
højere end budgetteret. 

Rektor orienterede om, at han har haft kontakt med revisionen med henblik på en permanent ændring af 
afskrivningsreglerne. Målet er, at FG fremover ikke ”bunker” indkøb under 25.000 kr. Det indebærer 
konkret, at f.eks. elevborde/-stole fremover betragtes som enkelteksemplarer og ikke som klassesæt. 
Revisionen er positiv over for denne ændring. FG forventes at foretage et større indkøb af elevborde/stole 
i 2009. 

    
A Arbejdet med Vision 2012 



d
 
7
. 

  

Poul Erik Madsen meddelte helt kort, at der nu skal sættes turbo på. Rigtig mange ting bliver sat i gang den 
næste måned. Oversigtsplaner over processen blev kort kommenteret. 

Charles Nielsen pegede på to steder i Visionen, hvor bestyrelsen forslag efter hans opfattelse ikke helt var 
blevet fulgt. Poul Erik Madsen beklagede, at formuleringerne ikke var blevet ændret, så den udgave, der 
blev godkendt den 26. marts, ikke fuldt dækkede bestyrelsens synspunkter. Poul Erik Madsen 
understregede samtidigt, at bestyrelsens input har været meget vigtigt for den samlede proces. Det ses 
tydeligt i de forskellige udgaver undervejs i processen. Rektor benyttede lejligheden til endnu engang at 
takke bestyrelsen for de mange væsentlige bidrag. 

Charles Nielsen spurgte til, hvornår arbejdet med Vision 2015 skulle i gang. Poul Erik Madsen svarede, at 
han forventede, at det skulle ske i løbet af 2011, når den nuværende vision løber til 2012. 

    
A
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. 

Evt. 

  
Charles Nielsen spurgte til, om FG får nok ud af bestyrelsen og dens medlemmer. Bestyrelsen drøftede kort 
det væsentlige spørgsmål, og der var bred enighed om, at dagsordensætte denne spændende debat på 
næste bestyrelsesmøde (15. december 2009). 

  Referent Niels Hjølund Pedersen 
    

 
  

    

  17. juni 2009 

  

Til stede: Henriette Graversen, Børge Norup, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen 
og Anna Listh.  
Afbud fra Charles Nielsen og Per Overgaard Nielsen. 
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
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. 

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 25. marts 2009 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
    
A
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. 

Meddelelser 

  Poul Erik Madsen orienterede 

  
▪ om den nyligt overståede et-års-gennemgang af den nye bygning. Det ser helt fint ud. Det største 

udestående er fortsat problemer omkring lys og varme i lokaler med store glaspartier. Der 



arbejdes på en løsning, som forventes at blive udgiftsneutralt for gymnasiet. 
▪ om ansættelsen af en ny pedel, da Hardy Olsen efter mere end 30 års ansættelse fratræder. Vi har ansat 

Jacob Grønbech med virkning fra 1. august 2009 og ser meget frem til samarbejdet. 
▪ om et par indbrud, gymnasiet netop har været udsat for. Det er gået hårdt ud over kantinens automater, 

der nu skal repareres. 
▪ om arbejdet med Vision 2012. Der sættes fuld tryk på implementeringen fra september 2009. Den 

trykte, endelige version af Vision 2012 blev udleveret. 
▪ om resultatlønskontrakter for skoleåret 2009-10. Undervisningsministeriet har inden for den seneste 

uge udmeldt de samme overordnede kriterier som sidste skoleår. Der skal inden 1. september 
udarbejdes en revideret kontrakt for rektor og en ny for vicerektor. Fristen for indsendelse af 
kontrakterne er 1. september. Bestyrelsesformanden forestår dette, da der ikke er planlagt et 
bestyrelsesmøde før 15. september. Formanden orienterer bestyrelsen inden indsendelse. 

    
A
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En orientering om og drøftelse af FG’s rolle i relation til administrative fællesskaber (Bilag 1) 

  

Med udgangspunkt i det udsendte bilag orienterede Poul Erik Madsen om arbejdet med de administrative 
fællesskaber. Poul Erik Madsen sidder i en arbejdsgruppe bestående af 3 rektorer, der analyserer 
mulighederne for samarbejder i Syd- og Sønderjylland. Konklusionen er, at der ikke kan spares væsentlige 
beløb, men at det kan være en fordel at være med i et løst samarbejde, som giver mulighed for at tilmelde 
sig ydelser, hvis et behov opstår lokalt på de tilknyttede skoler. 

Børge Norup spørger uddybende til IT-samarbejder og Poul Erik Madsen gør rede for de tre fællesskaber, 
som det vil være muligt at tilslutte sig (udgangspunkt i henholdsvis et fynsk samarbejde, et århusiansk 
funderet fællesskab og et med base i Herning). På Fredericia Gymnasium varetager en lærer, der er 
uddannet datalog disse opgaver. Jens Jørn Mahler bemærker, at der er stor tilfredshed i huset med den 
løsning, og at vi har meget få og kun kortvarige problemer. Der er en smidig og hurtig problemløsning på 
IT-området. 

Henriette Graversen spørger, om det ikke er praktisk, at man benytter samme IT-systemer, som dem man 
evt. skal indgå i fællesskaber med. Poul Erik Madsen giver Henriette Graversen helt ret og supplerer med 
den oplysning, at de studieadministrative systemer er standardiserede, da dette kræves af 
undervisningsministeriet. 

Det foreslås, at vi ser tiden lidt an ved at indgå i en løs samarbejdsmodel, som vil koste ca. 20.000 pr. år. 
Det vil give mulighed for at træde ind, hvis et behov opstår, ligesom vi kan drage nytte af analyser, som kan 
sikre en effektivisering af vores interne arbejdsgange. Bestyrelsen tilslutter sig dette forslag. 
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En orientering om og drøftelse af konsekvenserne af elevoptaget 2009. NH indleder (Bilag 2 og 3) 

  

Niels Hjølund Pedersen orienterede med udgangspunkt i uddelte bilag om elevoptag og klassedannelser 
for næste skoleår. På nuværende tidspunkt er der optaget 80 hf-kursister og 234 stx-elever. Det resulterer 
i 3 hf-klasser og 8 stx-klasser. Stx’erne er fordelt i grundforløbsklasser efter deres 
forhåndstilkendegivelser om ønske af studieretning. De har ikke valgt helt så ”pænt” i år, og nogle er 
placeret i en klasse, der ikke matcher med deres førsteprioritet til studieretning. Alle vil dog gennem 
valgfag kunne få de fag og niveauer, de ønsker. Vi imødeser med spænding deres endelige 



studieretningsvalg til december. 

Morten Mikkelsen henleder opmærksomheden på, at det er endt med 30 i nogle klasser, selvom der var en 
hensigtserklæring om 28-29 i klasserne. Anna Listh siger, at der måske kan være nogle, der falder fra. Poul 
Erik Madsen siger, at han meget gerne ville have 28 i klasserne, men at vi ikke kan sende elever væk, da vi 
ikke elevtalsmæssigt er oppe på vores maksimale kapacitet. Alternativet er 9 klasser med 26 i 
klassekvotient. 

Poul Erik Madsen orienterede herefter kort om en lang række ansættelser, der er lykkeligt nødvendiggjort 
som følge af de høje elevtal. 
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En orientering om gymnasietilbud til unge med autisme/asperger-syndrom (Bilag 4) 

  

Der findes ikke i trekantområdet et stx-tilbud til unge med autisme/asperger-syndrom. Der er nu begyndt 
at komme henvendelser om dette, og det er under overvejelse, om Fredericia Gymnasium fra august 2010 
skal oprette en særlig klasse rettet mod asperger-elever. Det skulle i så fald være en klasse med 8-10 
elever, hvor undervisningen er særligt tilrettelagt, men som fører frem mod en helt almindelig 
studentereksamen. 

Jane Findahl svarer, at der vil være et stort behov for et sådant tilbud. På Skansevejens Skole har man et 
tilbud til børn med autisme/asperger, og der vil fx til sommeren 2010 være 4-6 gymnasieegnede elever 
herfra. Anna Listh tilslutter sig, at det er en god idé at etablere et tilbud. Henriette Graversen tilføjer, at det 
er meget positivt, at Fredericia Gymnasium af egen kraft tager det op og siger, at det jo også er vigtigt med 
opbakning og lyst til opgaven i lærerkollegiet. Morten Mikkelsen svarer, at det bestemt er indtrykket, at 
der vil være lyst til det i lærergruppen. Børge Norup siger, at vi bliver nødt til at opfylde disse unges behov. 
Poul Erik Madsen og Jane Findahl lægger vægt på, at et tilbud skal etableres og drives i tæt samarbejde 
med Fredericia Kommune. 

Generelt er der tilslutning fra bestyrelsen til, at der arbejdes videre med at undersøge behov og 
muligheder. 
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Bygningsoverdragelsen mv. 

  

En kort orientering fra Poul Erik Madsen, der skitserede de foreløbige informationer fra staten angående 
bygningsoverdragelsen. Gymnasierne skal overtage deres bygninger med virkning fra 1. januar 2010 lyder 
meldingen. Det interessante er selvfølgelig til hvilken pris. Indtil videre hedder det blot, at bygningerne 
overtages til en pris, der fastsættes med udgangspunkt i de enkelte skolers betalingsevne. Vi afventer mere 
nyt fra staten. 
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Økonomi. En orientering om den aktuelle økonomi (Bilag 5) 

  
Med udgangspunkt i bilaget orienterede Poul Erik Madsen om økonomien. På udgiftssiden er det værd at 
bemærke, at lønudgifterne til ikke-lærer-personalet ser ud som budgetteret, mens lærerlønnen ser ud til at 



være noget større end budgetteret. Tallene skal tages med et vist forbehold, da vi først til august har det 
endelige overblik over lønudgiften til lærere. De øgede udgifter modsvares dog af en øget indtægt, da der 
er budgetteret med væsentligt færre årselever, end skolen faktisk får. Bestyrelsen tager dette til 
efterretning uden yderligere kommentarer. 
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. 

Evt. 

  
Vi sagde mange tak til elevrepræsentant Jeppe Laustsen, der stopper i bestyrelsen, da han får 
studenterhue med udgangen af dette skoleår. 

  Referent Niels Hjølund Pedersen 
    

 
  

    

  25. marts 2009 

  

Til stede: Henriette Graversen, Børge Norup, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten Mikkelsen 
og Per Overgaard Nielsen.  
Afbud fra Charles Nielsen og Anna Listh.  
 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Revisor Pia Bladt 
Ibsen fra PWC deltog til og med punkt 3. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 17. december 2008 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
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. 

Meddelelser 

  

Poul Erik Madsen orienterede om en række elevaktiviteter, der de sidste måneder var løbet af stablen 
(bl.a. opførelsen af musical og deltagelse i konkurrencer). 

Fredericia Gymnasium deltager i og støtter det kommunale projekt Fredericia eliteidræt. Gymnasiet giver i 
to af næste års 1g-studieretningerne mulighed for, at elever kan deltage i morgentræning i eliteprojektet. 
Der vil i det omfang, det er muligt, uden at det er til gene for andre elever, også være mulighed for elever 
på andre årgange – afhængigt af elevernes valg. 

Skolebetjent Hardy Olsen fratræder sin stilling med udgangen af dette skoleår, men yder i efteråret 
konsulentydelser. 

Ved den forestående 1-års-gennemgang af byggeriet vil der blive sat fokus på lys- og varmeforhold, der 
nogle steder i bygninger er problematiske. 

A
d
 

Økonomi. Fremlæggelse af årsregnskab for 2008 med henblik på godkendelse (Bilag 1 og 2) 



3
. 
 

  

Med udgangspunkt i det udsendte bilag gennemgik revisor Pia Bladt Ibsen grundigt årsrapporten, der 
indeholder årsregnskabet for 2008, af hvilket det fremgår, at årets resultat er ca. 1,6 mio. kr. Efter endt 
gennemgang kommenterede Morten Mikkelsen, at notehenvisningen til note 13 manglede. Per Overgaard 
Nielsen gjorde opmærksom på, at det ville have været hensigtsmæssigt med en note på udgiften til 
bygningsdrift, der har været ekstraordinær høj i år pga. byggeriet. Der blev opfordret til, at der i 
regnskabet for 2009 tilføjes en note på 2008-tallene, så man meningsfuldt kan sammenligne tallene 
fremover. Det blev kort drøftet, at alt ser ud til, at gymnasiet får overdraget bygningen af staten. Der 
kommer en afklaring i den nærmeste fremtid, men for indeværende kendes vilkårene for 
bygningsoverdragelsen ikke. Poul Erik Madsen nævnte, at gymnasiets likviditet gennem 2008 har været så 
høj, at man nu har placeret 8 mio. kr. på en højrentekonto i Nykredit. Han henledte bestyrelsens 
opmærksomhed på, at det ikke er hensigtsmæssigt for gymnasiesektoren at generere store overskud år 
efter år. Det er forståeligt, at landets gymnasiebestyrelser har villet af med den negative egenkapital fra 
åbningsbalancerne 2007, men sektoren er i fare for nedskæringer, hvis man fortsat afleverer så store 
overskud. 

Pia Bladt Ibsen gennemgik herefter revisionsprotokollatet. Vi havde i lyset af bemærkning 6 i protokollatet 
en kort drøftelse af en teknikalitet angående lønadministrationen for kantinepersonalet. Gymnasiet kører 
kantinens lønadministration, selvom kantinen jo drives i regi af Fredericia Gymnasiums venner. Vi er 
opmærksomme på forholdet, men mener ikke for indeværende, at det giver anledning til problemer. Hvis 
undervisningsministeriets gennemgang af regnskabet på dette punkt giver anledning til bemærkninger, 
tages praksis op til nyvurdering. 

Bestyrelsen godkender det fremlagte årsregnskab. 

A
d
 
4
. 
 

Vision 2012. En drøftelse med henblik på stillingtagen til vedlagte oplæg (Bilag 3) 

  

Bestyrelsen har ved flere tidligere lejligheder givet frugtbart input til visionen og blev med bilaget 
præsenteret for den endelige trykkeklare version. Børge Norup roste oplægget for at være blevet meget 
klart og sammenhængende. Per Overgaard Nielsen udtrykte også sin tilfredshed med oplægget og tilføjede, 
at vi løbende ser på målopfyldelsen og årligt tager en status på opfyldelsen af målsætninger og 
gennemførslen af handleplaner i visionen. Jane Findahl henledte opmærksomheden på det positive 
forhold, at visionen hænger godt sammen med Fredericia kommunes arbejde i grundskolerne. 

Efter en lang, god proces, hvor elever, lærere og bestyrelse har spillet en meget aktiv rolle, foreligger der 
altså nu en endelig bestyrelsesgodkendt Vision 2012. 
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En drøftelse af og stillingtagen til en udvidelse af personalepolitikken (Bilag 4 og 5) 
Personalepolitikken blev vedtaget 27.3.07 

  

Den nye overenskomst 2008 har stillet nye krav til personalepolitikken. På nogle områder anbefales det, at 
der i samarbejdsudvalget vedtages nye retningslinjer, og på andre områder skal der fastlægges en egentlig 
politik. Per Overgaard Nielsen indledte med at anføre, at dette er et forhold mellem gymnasiets 
samarbejdsudvalg og skolens ledelse og spurgte til, om der var kommentarer. Der var ingen kommentarer 
fra bestyrelsen til dette punkt. Bestyrelsen godkendte det fremlagte. 

http://www1.fredericia-gym.dk/forside/vision2012.pdf
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Stillingtagen til en indkøbspolitik (Bilag 6) 

  

Ifølge Cirkulære om indkøb i staten skal også de selvejende institutioner have en indkøbspolitik. FG har 
indtil videre kun i begrænset omfang haft fokus på indkøbspolitikken. FG benytter i dag SKI-aftalerne samt 
i enkelte tilfælde statens aftaler. Poul Erik Madsen fremlagde kort indkøbspolitikken og understregede, at 
det er et område, som vi gerne vil arbejde videre med. Jane Findahl tilføjede, at der er mange penge i godt 
udført indkøb. Bestyrelsen godkendte den fremlagte indkøbspolitik. 
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En orientering om årets benchmarking i form af medarbejderundersøgelser og 
elevtilfredshedsundersøgelser (Bilag 7) 

  

Med udgangspunkt i et bilag, der viser hovedresultaterne af de to undersøgelser, gennemgik Niels Hjølund 
Pedersen bilaget. Gymnasiet deltager i benchmarking-samarbejde i et landsdækkende regi, der hedder 
uddannelsesbenchmark.dk. Det betyder, at vi kan sammenligne vores resultater med andre skoler. De to 
undersøgelser udgør samtidig den lovpligtige arbejdspladsvurdering og den ligeledes lovpligtige 
undervisningsmiljøvurdering. Overordnet kan man sige, at Fredericia Gymnasium kommer ud med gode 
resultater i de to undersøgelser. Da det var konstateret, gik Niels Hjølund Pedersen videre med de forhold, 
der har mødt kritik, og som vi skal arbejde videre med. Der er udarbejdet opfølgningsplaner, og en del af 
det arbejde er allerede sat i gang. Det blev understreget, at de to undersøgelser er en del af skolens 
samlede kvalitetsarbejde. De to undersøgelser har været meget omfattende og derfor arbejdskrævende. 
Efter en god start på benchmarking-samarbejdet vil vi i fremtiden gennemføre en af de to undersøgelser 
pr. år. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultaterne og roste det solide arbejde med opfølgningen. 
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En orientering om den forventede elev- og kursist tilgang for næste skoleår samt drøftelse af de 
afledede konsekvenser. 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for det forventede elevoptag til næste år. På nuværende tidspunkt burde vi 
have alle ansøgninger i hus, men pga. landsdækkende IT-problemer med optagelsessystemet er ikke alle 
data i hus. Pt. ser det dog ud til, at vi får de forventede 8 1g-klasser. Om det bliver to eller tre 1hf-klasser er 
endnu uklart. Der er naturligvis dårligere økonomi i 3 små hf-klasser, end der er i 2 fyldte. Det forventede 
optag betyder, at der er opslået 8-10 stillinger til besættelse pr. 1. august, hvoraf nogle er 
pædagogikumstillinger. I den forbindelse orienterede Morten Mikkelsen kort om den nye 
pædagogikumordning, der træder i kraft 1. august 2009. 
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En status på administrative fællesskaber 

  

Der er tidligere orienteret om de administrative fællesskaber i bestyrelsen, og der arbejdes fortsat med de 
forberedende undersøgelser blandt gymnasierne i Sydjylland. Poul Erik Madsen deltager i dette arbejde. 
På landsplan er der bred enighed om, at det er småpenge, der kan spares ved at indgå i disse fællesskaber, 
og flere af de gennemførte forberedende arbejder har resulteret i, at man indtil videre skrinlægger 
planerne. Man kan på nogle punkter måske få en bedre kvalitet i de administrative fællesskaber, og derfor 



deltager vi fortsat positivt i undersøgelserne. 
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Evt. 

  Næste møde den 17. juni begynder kl. 17.30 i stedet for som tidligere oplyst kl. 19. 

    

 
  

    

  17. december 2008 

  

Til stede: Anna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe Laustsen, Morten 
Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen. Afbud fra Henriette Graversen.  Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul 
Erik Madsen og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 18. september 2008 

  Det fremsendte referat godkendtes uden kommentarer. 
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Orientering om 1.g’ernes studieretningsvalg med virkning fra 1. januar 2009 (Bilag 1) 

  

Med udgangspunkt i bilag 1 orienterede Niels Hjølund Pedersen om 1g’ernes studieretningsvalg. 
Konklusionen er, at det er faldet meget fint og heldigt ud.  214 ud af 229 elever har fået deres 
førsteprioritet. De resterende 15 har fået deres 2. prioritet. 13 af disse, fordi den studieretning, de havde 
valgt, ikke blev oprettet. De sidste 2 fik den ønskede studieretning, men i en anden klasse end den, der var 
deres 1. prioritet. Dertil kommer 10 elever på studieretning 4 med Idræt B, som vi endnu ikke ved, om 
bliver oprettet som studieretningsfag. Alle med 2. prioritet kan dog stort set få de fag, de har ønsket, 
gennem valgfag. Så alt i alt et meget tilfredsstillende udfald af valget. 

Det blev også bemærket, at klasserne er fyldt pænt op med elevtal mellem 28 og 30, bortset fra en enkelt 
klasse med 25. Vi har på grund af et lille frafald og en drypvis tilgang af elever i efteråret en situation, hvor 
vi stort set ikke har oplevet nogen tilbagegang i elevtallet i 1g-klasserne fra sommerferien til jul. 
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Orientering om forventet regnskab for 2008 og drøftelse af budgetudkast for 2009 med henblik på 
godkendelse (Bilag 2 og 3) 

  

Med udgangspunkt i det udsendte bilag redegjorde Poul Erik Madsen først for det forventede regnskab for 
2008. Fredericia Gymnasium forventer at komme ud af 2008 med et overskud på mellem 1.5 og 2 mio. kr. 
Det skyldes flere faktorer, og særligt blev det nævnt, at vi har haft lidt flere elever end forventet, og der 
blev knyttet en kommentar til punktet undervisningens gennemførelse, hvor forbruget har været lavere 



end budgetteret. Det hænger dels sammen med, at der i år er skyldig løn for 300.000 kr. mere end sidste 
år, dels med en ændret alderssammensætning i lærerkollegiet, som i 2008 har resulteret i en lavere 
lønudgift end forventet. Bestyrelsen nikkede til det foreløbige regnskab og ser frem til det endelige 
regnskabs fremlæggelse på næste bestyrelsesmøde i marts 2009. Der kan blive justeret i resultatet, når 
revisoren bistår med de afsluttende disponeringer. 

Budgettet for 2009 blev fremlagt. Der er en rettelse til det udsendte bilag på siden ”Resultatbudget 2009”, 
hvor tallene i linjen ”Resultat før finansielle poster” skal være hhv. 157, 157, 752, 157 og 1203, men det 
ændrer ikke på bundlinjen. På indtægtssiden kan man bemærke, at der vækst i elevtallet. Det blev kort 
vendt, at man kunne overveje at fjerne kopiafgiften, som eleverne betaler. Det skal dog gerne være i 
enighed med gymnasierne i omegnen. På udgiftssiden blev flere ting drøftet. Poul Erik Madsen indstillede 
til bestyrelsen at godkende en investering på ca. 250.000 kr. til et nyt trådløst netværk og tilføjede, at der 
har været en tvist i forbindelse med byggeriet omkring netværket. Det vurderes, at vi ikke kommer videre 
med at få denne udgift dækket over byggeriet, og bestyrelsen godkendte investeringen i et nyt trådløst 
netværk. Det blev fremhævet, at der er afsat 700.000 kr. til implementering af Vision 2012, og at der er 
planer om at renovere en bygningsfløj i løbet af 2009. 

Det blev understreget, at budgettet er lavet med udgangspunkt i et fordelingstal/en klassekvotient på 28 i 
de nye klasser. Fredericia Gymnasium indstiller således til fordelingsudvalget, der står for fordelingen af 
elever mellem gymnasierne og hf-kurserne i trekantområdet, at der kommer 28 i de nye klasser. Det vides 
endnu ikke, om det bliver sådan. Jens Jørn Mahler stillede spørgsmål til, om det er fordelingsudvalget eller 
bestyrelsen, der har kompetence til at bestemme fordelingstallet. Poul Erik Madsen undersøger dette og 
bemærkede, at et fordelingstal på 28 jo godt kan betyde, at nogle klasser ender på fx 27 eller 30. 

Morten Mikkelsen spurgte til, om det i lyset af, at der budgetteres med et overskud, var muligt at forhøje 
undervisningsmiddelposten. Poul Erik Madsen svarede, at ledelsen altid er villig til at se på fags særbehov, 
og at det hidtil har været muligt at finde løsninger, så fagenes behov har kunnet opfyldes. Per Overgaard 
Nielsen spurgte på den baggrund, om Morten Mikkelsen ønskede at stille forslag om en ændring til 
budgettet. Det ønskedes ikke. 

Bestyrelsen godkender det fremlagte budget. 
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Status på og det videre arbejde med ”Vision 2012” (Bilag 4 og 5) 

  

Poul Erik Madsen klarlagde, hvor vi er i processen: styregrupperne er kommet med oplæg på de 
forskellige områder. Der er mange ideer, og alle var enige om, at det ser meget spændende ud, og at der i 
næste fase skal fokuseres og prioriteres for at gøre det muligt at implementere de bedste af de mange 
ideer. Rektor og vicerektor mødes med alle styregrupper først i det nye år for at skubbe processen videre. 

Resten af drøftelsen gik på det nye oplæg om ”Et engagerende fagligt og pædagogisk læringsmiljø” (Bilag 
4), der er kommet til siden sidste bestyrelsesmøde. Poul Erik Madsen indledte med at illustrere papirets 
indhold og sammenhæng med de andre områder i visionen på en figur. Den virkede opklarende, og det 
blev understreget, at det var vigtigt med en figur, når det skal kommunikeres fremover. Charles Nielsen 
havde en figur, der adresserede ca. det samme som Poul Erik Madsens. Børge Norup bidrog med en figur, 
der understregede vigtigheden af, at alle ideerne nu føres ud i livet. Det skal ud til de enkelte team, lærere 
og elever. 

Der var bred enighed om målsætningerne for det pædagogiske arbejde, bortset fra et af målene: Jane 
Findahl lagde ud med at forholde sig skeptisk til målet om, at eksamensgennemsnittet for Fredericia 
Gymnasium skulle ligge over landsgennemsnittet. Børge Norup tilsluttede sig og sagde, at målet måtte 
være at udvikle den enkelte elevs potentialer i så høj grad som muligt. Per Overgaard Nielsen replicerede, 
at eksamensresultatet jo godt kan bruges til noget, og at det kan bruges som et mål for opfyldelsen af de 



faglige ambitioner, vi har som skole. Morten Mikkelsen anførte, at stemningen fra sidste PR-møde viser, at 
lærerne generelt er imod et sådant mål om eksamensgennemsnittet og tilføjede, at den enkelte lærer jo 
nødig skulle ud i kunstigt at puste elevernes resultater op. Anne Listh mente, at det ville blive et stort 
(negativt) pres på eleverne med målsætningen. Vi havde en længere drøftelse også om de almendannende 
aspekter af målsætningen, som mundede ud i, at målsætningen om karakterniveauet skrives om, så den 
retter sig mod den enkeltes progression – vi skal være opmærksomme på at flytte den enkelte elevs 
niveau. 

Desuden var der en afklarende drøftelse af begrebet ’udviklende team’, hvor det blev klargjort, hvordan 
gymnasiets team arbejder i dag, og hvilke nye ting, man kunne tage fat på i forbindelse med de udviklende 
team. Slutteligt anførte Charles Nielsen, at der skal arbejdes sprogligt med den første bullet i 
målsætningen, samt at det skal konsekvensrettes, så man bruger enten ’elever/kursister’ eller blot ’elever’.  

Samlet nikkede bestyrelsen til de nye oplæg i forbindelse med ’Vision 2012’.  
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Byggeriet – afsluttende status 

  

Poul Erik Madsen gav et kort rids over vejen fra de oprindelige byggeplaner til den realisering, vi nu står 
med. Det er gået godt. Der er fire ting, som der fortsat står uløste. Det er: 1) det allerede nævnte trådløse 
netværk, 2) varme- og lysproblemer ved lærerarbejdspladserne i overetagen og i facaden ud mod 
Nørrebrogade, 3) parkeringspladsen, der ikke er blevet renoveret (ny belægning mv). 4) kloaksystemet. 
Under byggeriet er det blevet afdækket, at gymnasiets kloaksystem bør renoveres inden for overskuelig 
tid. 
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Godkendelse af ferieplanen for skoleåret 2009/10 (Bilag 6) 

  Ferieplanen blev godkendt uden kommentarer. 
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Mødedatoer for 2009 

  Datoerne 25/3, 17/6, 15/9 og 15/12 blev godkendt. Charles Nielsen meldte afbud til mødet 25/3. 
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Meddelser 

  De fremlagte skriftlige meddelelser blev der nikket til. 
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Evt. 



9
. 

  

Charles Nielsen spurgte til, om vi havde handleplaner og procedurer i tilfælde af, at en elev mister en 
forælder. Per Overgaard Nielsen tilføjede, at det var interessant med procedurer, der tog sig af 
sorghåndtering i et bredt perspektiv. Poul Erik Madsen svarede, at skolen har en ’Krise- og beredskabsplan 
i tilfælde af dødsfald blandt elever eller lærere på skolen’ fra 2001. Spørgsmålet giver anledningen til, at 
skolen ser på, om denne plan stadig lever op til dens formål og i hvilket omfang, den også dækker dødsfald 
i nærmeste familie. 

(Planen vedlægges referatet) 

    

 
  

    

  19. september 2008 

  

Til stede: Anna Listh, Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Jeppe 
Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen.  Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen 
og vicerektor Niels Hjølund Pedersen. Uddannelsesleder Malene Ohrt og inspektor Peter Knudsen deltog som 
oplægsholdere i forbindelse med punkt 3. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 26. marts 2008 
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Meddelelser 

  
Bestyrelsesmedlemmerne fik et eksemplar af bogen ”Fredericia Gymnasium siden 1656 – Skolen i tiden”, 
og Poul Erik Madsen refererede kort fra receptionen for bogen afholdt samme eftermiddag 

  

Poul Erik Madsen orienterede om afslutningen af byggeriet: alt er stort set færdigt. Huset fungerer fint og 
er flot og indbydende. Der tilbagestår stadig noget afklaring i forhold til Universitets- og Bygningsstyrelsen 
angående nogle økonomiske poster. Herudover er der stadig problemer med varmestyringen samt det 
trådløse net. Elevrepræsentanterne Jeppe Laustsen og Anna Listh udtrykte glæde over de nye bygninger – 
og over at byggeprocessen nu er overstået. 

Poul Erik Madsen orienterede kort fra et møde angående Fredericia Gymnasiums rolle i forbindelse med 
Fredericia Kommunes satsning på at være eliteidrætskommune. Gymnasiet går positivt ind drøftelserne. 
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En drøftelse af procedure og indhold i ”Vision 2012” 

  

Med udgangspunkt i det udsendte bilag ”Vision 2012” havde bestyrelsen en længere drøftelse. Der var en 
positiv stemning i bestyrelsen, hvad angår den overordnede idé med visionen, processen, styringen og 
tidsplanen. Der blev givet en række specifikke input, som blev drøftet, og som alle vil blive inddraget i de 
videre overvejelser: 



  

Forordet til visionspapiret: Per Overgaard Nielsen stillede spørgsmål til sidste afsnit, hvor det fremgår, at 
profileringen af nogle områder ikke sker på bekostning af andre områder. PON anførte, at når man vælger 
at prioritere noget, så må man nødvendigvis have mindre fokus på andet. Dette forhold må man være sig 
bevidst. 

  

Den overordnede Vision 2012: Charles Nielsen havde en række tilføjelser og justeringsforslag. CN efterlyste 
en stærkere fokusering på produktet (eleverne), f.eks. en tilføjelse af ordet ’læringsmiljø’. CN foreslog en 
mere tydelig italesættelse af det innovative og det internationale i den overordnede vision. Desuden 
anførte CN, at man kunne overveje at inddrage et mål om, hvordan vi ønsker, dimitterede elever ser tilbage 
på Fredericia Gymnasium. Jane Findahl understreger vigtigheden af, at det internationale, kreative og 
innovative bliver synligt i de enkelte indsatsområder, f.eks. indenfor det naturvidenskabelige. Niels 
Hjølund Pedersen nævnte, at der som de overordnede styringsrammer for arbejdet på gymnasiet ligger en 
lang række bekendtgørelser (f.eks. for de enkelte fag), som også søger at tilgodese det internationale, 
kreative og innovative. Børge Norup spørger til målsætningen om, at 45% af en ungdomsårgang i 
Fredericia starter på FG, mens 38% afslutter en ungdomsuddannelse fra FG. Er dette udtryk for et (for) 
stort frafald. Frafaldsaspektet drøftes også senere (se nedenfor). 

  

Hf-profilen: På baggrund af oplæg fra Malene Ohrt drøftede bestyrelsen hf-profilen. Per Overgaard Nielsen 
anførte, at der er behov for at præcisere vendingen ”lokal profil”. I oplægget af MO lægges der op til en 
målsætning om at reducere frafaldet i hf fra 30 til 20%. Jane Findahl spørger, om det er ambitiøst nok. 
Morten Mikkelsen anfører, at der er mange ”legitime” grunde til frafaldet (skoleskift, flytning etc.), men 
anfører, at vi fortsat har en væsentlig opgave i at gøre alt, hvad vi kan, for at mindske frafaldet. Begrebet 
”ligeværdighed” indgår i MO’s oplæg. PON spørger til, hvordan den ligeværdighed skal forstås. Er det 
ligeværdighed på det menneskelige niveau (på selve FG), eller er det ligeværdighed i forhold til det 
studieforberedende. Ligeværdighedsbegrebet drøftes med deltagelse af hele forsamlingen indgående og en 
afklaring af begrebet indgår i det videre arbejde med hf-profilen. MO afslutter med at anføre, at 
ligeværdighedsbegrebet er blevet centralt som udløber af kursisternes tilbagemeldinger i evalueringer. 
Charles Nielsen spørger til innovationsbegrebet i hf-profilen og anfører, at det ikke skal knyttes snævert til 
noget kreativt. MO svarer, at det ikke er tanken, og at det vil blive præciseret. MO nævner som et eksempel 
den naturvidenskabelige faggruppe på hf, hvor innovation er et centralt begreb. 

  

Det gode lærested: På baggrund af oplæg fra Peter Knudsen drøftede bestyrelsen ”Det gode lærested”. Der 
var ros til de tanker og tiltag, der lå i oplægget. Per Overgaard Nielsen gav udtryk for, at der var meget 
værested og ikke så meget lærested i det foreløbige oplæg. PK gav PON helt ret. Det skal der arbejdes med. 
Poul Erik Madsen oplyste, at vi er i dialog om at indgå i et benchmarkingprojekt med andre skoler, som 
bl.a. har fokus på mange af de aspekter, som er omfattet af ”Det gode lærested”. Jeppe Laustsen nævner, at 
elevråd og nogle andre elevfora har fungeret mindre godt under byggeriet, men at det hele spirer på ny. 
Mange spændende ting er i gang på elevsiden. 

  
Til slut mindede PEM om visionsseminaret den 5. november, hvor bestyrelsen er indbudt. Der kommer 
snarest en tidsplan for dagen. 
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En stillingtagen til FG’s udbud af studieretninger og valgfag for skoleåret 2009 - 2010 

  

Poul Erik Madsen begrundede den fremsendte indstilling og baggrundsskrivelse. Der blev stillet helt 
konkrete spørgsmål, som bekræfter det faktum, at studieretningsgymnasiet er teknisk tungt, dels pga. de 
ministerielle bindinger, dels pga. ønsket om at kunne opfylde så mange elevønsker som muligt. Henriette 
Graversen spurgte i den forbindelse til, om den komplicerede struktur opfylder nogle reelle behov, eller 
om det kunne simplificeres. Per Overgaard Nielsen spurgte til, hvordan studieretningsudbuddet hænger 
sammen med de skærpede optagelseskrav på de videregående uddannelser og opfordrede til at have fokus 



på dette aspekt. Både i forhold til kompleksiteten og til adgangskravene var forsamlingens konklusion, at 
der skal være skarp fokus på vejledning og kommunikation – både fra gymnasiets og fra UU’s side. Jeppe 
Laustsen stillede spørgsmålstegn ved det hensigtsmæssige i, at den samfundsfaglige studieretning 
omfatter engelsk på A-niveau. Morten Mikkelsen tilføjede, at også samfundsfagslærerne på PR-mødet 15. 
september havde påpeget dette forhold og spurgt lettere kritisk til det. 

Samlet set tilslutter bestyrelsen sig indstillingen om studieretningsudbuddet 2009-10 samt 
valgfagsudbuddet. 
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Skoleåret 

  Niels Hjølund Pedersen orienterede kort om skolestarten, herunder elevtal, ansættelser etc. 
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Rektors resultatlønskontrakt 

  
Per Overgaard Nielsen orienterede kort om målopfyldelsen for skoleåret 2007 - 08 og skitserede kort (jf. 
bilag) indeværende skoleårs resultatkontakt. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen. 
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En kort orientering om arrangementer i forbindelse med jubilæum og indvielse 

  
Poul Erik Madsen skitserede programmet for festligholdelsen af jubilæum og indvielse d. 26. september, 
ligesom åbent hus-arrangementet lørdag den 4. oktober blev omtalt. 
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En orientering om økonomi 2008 

  

Poul Erik Madsen fremlagde den nuværende status for økonomien i 2008. Året ser ud til at balancere med 
et lille overskud. Som omtalt under meddelelser præciserede PEM, at der er nogle økonomiske aspekter 
ved byggeriet, der ikke er helt afklarede med Universitets- og Bygningsstyrelsen. Det er stadig det samlede 
byggeri, der kan forskyde årets driftsresultat, idet en række udgifter skal konteres under anlæg og dermed 
afskrives over en årrække. 
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En orientering om administrative fællesskaber 

  
Poul Erik Madsen orienterede om den af Finansministeriet bebudede besparelse på gymnasieområdet. 
Besparelsen på ca. 950.000 Kr. for Fredericia Gymnasium skal ifølge Finansministeriets beregninger kunne 



hentes hjem ved indgåelse i administrative fællesskaber med andre gymnasier. PEM er indtrådt i en 
arbejdsgruppe med rektorerne i Sydjylland. Der arbejdes på sagen. 
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Eventuelt 

  Ingen punkter til eventuelt. 

    

 
  

    

  2. oktober 2007 

  

Til stede: Børge Norup, Charles Nielsen, Henriette Graversen, Jane Findahl (pkt. 1-4), Jens Jørn Mahler, Jeppe 
Laustsen, Morten Mikkelsen og Per Overgaard Nielsen. Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og 
vicerektor Vagn Olsen. 
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Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2007 

  

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at medlemmerne af bestyrelsen med deres godkendelse og 
underskrift af referatet samtidig godkender beslutningerne på bestyrelsesmødet den 27. juni, hvor 
bestyrelsen ikke var beslutningsdygtig. 
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En orientering om byggeriet 

  

Poul Erik Madsen orienterede med udgangspunkt i det fremlagte notat om byggeprocessen og økonomien 
omkring byggeriet. 

Tidsplanen for byggeriet synes fortsat at holde. Gennem byggeprocessen har der kunnet opleves en stor 
tålmodighed og velvillighed fra personalets og elevernes side overfor de ulemper, byggeriet har indebåret 
for skolens hverdag. 

Gymnasiet står overfor et investeringsbehov med henblik på indretning og udrustning af nybyggeriet på 
forventeligt minimum 3 mio. kr. Poul Erik Madsen redegjorde i forbindelse hermed for historikken 
omkring det oprindelige planlægnings- og kontraktforhandlingsforløb under Vejle Amt og for ejerskabets 
og bygherreforpligtelsens senere overgang til staten repræsenteret ved Universitets og Bygningsstyrelsen 
(UBST). En væsentlig del af gymnasiets egenfinanciering forelå allerede under dette forløb i 2006 oplyst 
for og accepteret af Den midlertidige Bestyrelse og indgår i de skitserede 3 mio. 

Rektor søger i samarbejde med UBST at skaffe yderligere midler fra Undervisningsministeriet med henblik 
på at nedbringe gymnasiets forpligtelser i forbindelse med byggeriet. Poul Erik Madsen gjorde 
opmærksom på, at afhængigt af udfaldet af disse bestræbelser og af hvilke ressourcer gymnasiet vil være i 
stand til at frigøre til formålet, kan det blive nødvendigt at udskyde den fulde udrustning og ibrugtagning 



af enkelte dele af nybyggeriet. Morten Mikkelsen påpegede hertil de uheldige konsekvenser, det vil have, 
hvis ibrugtagningen af auditoriet udskydes. 

Charles Nielsen stillede til punktet spørgsmål til evt. forventninger til fremtidige ekstraomkostninger for 
gymnasiet til vedligehold og opretning, hvis der viser sig kvalitetsmæssige mangler ved byggeriet. Poul 
Erik Madsen oplyste hertil, at der ikke hidtil er konstateret problemer med kvaliteten af det udførte 
byggeri, og at de problemer, han har påpeget, især har været knyttet til styringen og håndteringen af de 
problemer med vandindtrængen i den eksisterende bygningsmasse, som prægede foråret og sommeren. 
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Drøftelse af gymnasiets udbud af studieretninger med henblik på godkendelse 

  

Vagn Olsen præsenterede det af gymnasiet planlagte studieretningsudbud med henblik på optagelsen til 
STX i 2008. I forhold til udbuddet i 2007 indebærer det en justering af enkelte studieretninger samt en 
udvidelse af udbuddet med yderligere én studieretning inden for det sproglige område. Ændringerne 
sigter imod at styrke gymnasiets udbud og tiltrækning til studieretningerne inden for det sproglige og det 
musisk/kreative område, hvor gymnasiet har haft vanskeligt ved at etablere studieretningsklasser som 
ønsket. 

Per Overgaard Nielsen stillede en række spørgsmål til det fremlagte studieretningsudbud. For det første 
stilledes der spørgsmålstegn ved hensigtsmæssigheden af at udvide det samlede antal udbudte 
studieretninger. For det andet stilledes spørgsmål til, om der i det fremlagte udbud er taget højde for de 
nye optagelseskrav til de videregående uddannelser. Det er med nye og meget komplicerede 
optagelseskrav vigtigt at sikre eleverne mod at havne i uddannelsesmæssige blindgyder. Endelig 
konstaterede Per Overgaard Nielsen, at gymnasiets problemer med at rekruttere elever til de sproglige 
studieretninger er et generelt problem over hele landet, som ligeledes afspejles i søgningen til sprogfagene 
på de videregående uddannelser. 

Poul Erik Madsen svarede hertil, at det fremlagte udbud er udtryk for en afprøvning med henblik på et nyt 
og øget rekrutteringsgrundlag. Han udtrykte samtidig en hensigt om i de kommende år at nedbringe det 
samlede antal udbudte studieretninger. Han gjorde imidlertid samtidig opmærksom på, at gymnasiet har 
haft betydelig succes med det eksisterende differentierede udbud af natur- og samfundsvidenskabelige 
studieretninger, hvor gymnasiet i 2007 bl.a. har haft det på landsplan relativt største optag til 
naturvidenskabelige studieretninger. Endelig er studieretningerne i det fremlagte udbud nøje afstemt med 
henblik på at sikre, at de elever, som evt. ikke får opfyldt deres primære studieretningsønske, vil kunne 
tilbydes optagelse på en studieretning, hvor deres ønsker til fag og fagniveauer vil kunne opfyldes i en 
kombination af studieretnings- og valgfag. 

Med hensyn til studieretningernes indretning efter optagelsesbekendtgørelsen er man på gymnasiet 
opmærksom på problemerne. Der er for elever på sproglige studieretninger problemer med at opnå faget 
kemi. Problemet har også tidligere eksisteret på de samfundsvidenskabelige studieretninger, hvor det 
imidlertid fra 2007 er blevet afhjulpet ved fra 2007 at lade kemi indgå som naturvidenskabeligt fag på en af 
de udbudte og oprettede samfundsvidenskabelige studieretninger.. Samtidig har det en meget høj prioritet i 
gymnasiets tilrettelæggelse af studieretninger og skemalægning, at eleverne sikres adgang til at supplere 
med ekstra fag på A- eller B-niveau. 

Jens Jørn Mahler konstaterede, at der i det fremlagte studieretningsudbud indgår forholdsvis mange 
studieretninger med fag på A, B og C niveau. Det giver i sammenlignet med studieretninger med 
kombinationer af fag på A, B, B eller A, A og B niveau en svagere faglig markering af studieretningen. Poul 
Erik Madsen erklærede sig grundliggende enig i ovenstående, men han anførte samtidig, at dels ville flere 
studieretninger med højere fagniveauer gøre det endnu vanskeligere at flytte elever i forbindelse med 



fordelingen af elever på studieretningsklasser uden samtidig at svække deres mulighed for at opnå de 
ønskede fag og fagniveauer; dels ville det føre til en begrænsning af gymnasiets mulighed for at oprette A-
niveaufag som valghold. 

Charles Nielsen påpegede, at gymnasiets udbud af studieretninger udgør et centralt tema i diskussionen og 
fastlæggelsen af en overordnet strategi for gymnasiet. Han efterlyste en dybtgående og grundig diskussion 
med et strategisk perspektiv og med en kobling til regionale og lokale strategiske udviklingsinitiativer. 
Poul Erik Madsen henviste til det foreliggende studieretningsudspils udgangspunkt i en opfattelse og 
placering af gymnasiet som ”byens gymnasium” med en deraf følgende forpligtelse til at sikre et bredde og 
mangfoldighed i uddannelsesudbuddet. Han pegede samtidig på, at inden fastlæggelsen af næste års 
studieretningsudbud forventes der i bestyrelsen af foregå en værdidiskussion, som bør munde ud i en 
stillingtagen til strategi og dertil knyttede indsatsområder og handlingsplaner for gymnasiet.  
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En orientering om økonomi pr. 31.08.2007 

  

Poul Erik Madsen gennemgik på grundlag af det fremlagte bilag gymnasiets økonomi som opgjort pr. 
31.08.2007 samt forventningerne til regnskabsafslutningen pr. 31.12.2007. Bilaget bygger på en manuel 
kobling mellem det oprindelige budgetskema og skolens økonomisystem. Poul Erik Madsen udtrykte 
forventning om, at økonomirapporteringer fra 2008 vil kunne fortages på grundlag af en fuld integration 
mellem regnskabs- og budgetdata. 

Poul Erik Madsens præsentation mundede ud i forventninger til et samlet driftsresultat ved årets udgang 
på ca. 2,2 mio. kr. Blandt de usikkerheder, der knytter sig til regnskabsresultatet pegede han bl.a. på 
muligheden for et mindre udsving i omfanget af skyldigt overarbejde til lærerpersonalet samt mindre 
usikkerheder med udgangspunkt i byggeriet. Endelig vil evt. forsikringsbegivenheder i den resterende del 
af året kunne påvirke resultatet. Der har været budgetteret med omkostninger hertil, som til dato langt har 
oversteget årets faktiske omkostninger til formålet. 

Poul Erik Madsen anmodede bestyrelsen om at måtte disponere størstedelen af det budgetterede 
overskud til investeringer i med henblik på ibrugtagningen af nybyggeriet og med henblik på at afslutte 
regnskabsåret med et driftsresultat i omegnen af 500.000 kr. 

Per Overgaard Nielsen forespurgte til udviklingen og stillingen med hensyn til skolens likviditet. Poul Erik 
Madsen kunne berette, at skolen i kraft af Undervisningsministeriets udbetalingspraksis igennem hele det 
igangværende år har haft en særdeles god likviditet, og at han ikke har forventninger om at dette forhold 
vil ændre sig i det kommende år. Samtidig benyttede han lejligheden til at gøre opmærksom på, at han 
forventer, at der med en fuld udbygning af økønomirapporteringssystemet vil indgå likviditetsopgørelser i 
kommende regnskabsrapporteringer til bestyrelsen. 

Børge Norup stillede spørgsmål til skolens praksis med hensyn til håndtering af lærernes overtid. Poul 
Erik Madsen svarede, at skolen følger en praksis, hvorefter der konsekvent foretages udbetaling af evt. 
overarbejde i alle situationer, hvor det er den for gymnasiet billigste løsning. 

Bestyrelsen gav sin tilslutning til, at det forudsete driftsoverskud anvendes med henblik på investeringer 
til indretning af den nye bygning. 
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En første orientering om budget 2008 



  

Poul Erik Madsen gennemgik som udgangspunkt for gymnasiets økonomi i 2008 principperne for de 
fremtidige taksametertilskud og de forskellige elementer i taksametermodellen. Han orienterede samtidig 
om de udfordringer med hensyn til økonomitilpasning, som gymnasiesektoren forventes at stå overfor i 
2008 og de følgende år, og som for 2008 kan beregnes til et besparelsesbehov på 1.200 kr. pr årselev. Poul 
Erik Madsen gjorde opmærksom på, at omkostningerne i forbindelse med indretning og ibrugtagning af 
nybyggeriet vil udgøre en særlig udfordring i forbindelse med gymnasiets økonomi i 2008. 

Per Overgaard Nielsen spurgte til konsekvenserne for gymnasiet af den fireårige udligningsordning 
mellem gymnasierne. Poul Erik Madsen kunne fortælle, at Fredericia Gymnasium ikke vil blive berørt i 
nævneværdig grad, idet gymnasiets økonomiske vilkår i de senere år har ligget tæt på et middelniveau i 
forhold til sektoren som helhed. 
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En overordnet drøftelse af IT-investeringer i relation til byggeriet 

  

Poul Erik Madsen berettede, at skolens IT-strategi typisk nybearbejdes hvert andet år. 

Det er gymnasiets erfaring, at en stor og hastigt stigende andel af STX-eleverne råder over en bærbar PC, 
som medbringes på skolen. Igennem de sidste år er elevernes anvendelse af de fast opstillede elev-PC´er 
følgelig reduceret betydeligt. Hovedparten af elevarbejdspladserne i den ny bygning forudses derfor ikke 
udrustet med en fast installeret PC. 

Morten Mikkelsen gjorde opmærksom på, at HF-kursisterne i modsætning til STX-eleverne typisk ikke 
råder over bærbare PC´er. Poul Erik Madsen slog fast, at skønt den typiske nye elevarbejdsplads ikke vil 
blive udrustet med en PC vil der til stadighed være et betydeligt antal elevarbejdspladser til rådighed med 
en stationær PC. 

Der var i bestyrelsen opbakning til de skitserede dispositioner med hensyn til nyindretning af 
elevarbejdspladserne. 
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En orientering om og drøftelse af den fremtidige kantinedrift 

  

Poul Erik Madsen orienterede om et krav om udskillelse af kantiner i de selvejende institutioner og en 
tilhørende mulighed for at lade driften overgå eksempelvis til en personaleforening og en adgang for 
institutionerne til at yde driftstilskud. 

Poul Erik Madsen bad om bestyrelsens tilslutning til at igangsætte en proces med henblik på en udskillelse 
pr. 1. januar 2008 i en konstruktion, hvor foreningen Fredericia Gymnasiums Venner overtager 
driftsansvaret. Kantinen er aktuelt inde i en meget tilfredsstillende udvikling med stigende omsætning. 

Per Overgaard Nielsen forespurgte om kantinens omsætning har et omfang, som udløser udbudstvang? 
Poul Erik Madsen svarede, at dette så langt fra er tilfældet. 

Per Overgaard Nielsen opfordrede herefter på bestyrelsens vegne Rektor til at arbejde videre med 
planerne med henblik på en senere endelig bestyrelsesbehandling og -beslutning. 
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Resultatløn 



. 

  

Per Overgaard Nielsen redegjorde for det nyligt offentliggjorte regelgrundlag, hvorefter der skal 
udarbejdes resultatlønkontrakter for ledere af bl.a. de selvejende gymnasier. Per Overgaard Nielsen vil til 
bestyrelsesmødet i december vende tilbage til spørgsmålet med henblik på indgåelse af den endelige 
kontrakt med rektor Poul Erik Madsen. 
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Evt. 

  

Vagn Olsen forelagde planer om at etablere et særligt konferencerum for bestyrelsen på gymnasiets 
intranet med henblik på bl.a. arkivering af materiale fra bestyrelsesarbejdet. Samtidig åbnes for 
bestyrelsens adgang til den generelle nyhedsformidling på intranettet. 
Bestyrelsen tilsluttede sig planerne. Det besluttedes dog, at mødeindkaldelser m.v. fortsat udsendes med 
brev.   Per Overgaard Nielsen orienterede om en modtaget henvendelse fra Gymnasieskolernes 

Bestyrelsesforening, som opfordrer bestyrelsen for den selvejende institution til at melde sig ind i 
foreningen. Per Overgaard Nielsen opfordrede til og fik bestyrelsens tilslutning til indmeldelse i 
Bestyrelsesforeningen. 

    

 
  

    

  27. juni 2007 

  
Til stede: Per Overgaard Nielsen, Henriette Graversen, Jens Jørn Mahler, Jane Findahl (pkt. 1-6).  Ud over 
bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og vicerektor Vagn Olsen. 

  

Per Overgaard Nielsen indledte mødet med at konstatere, at fremmødet ikke opfylder kravene til 
beslutningsdygtighed, og at drøftelserne på mødet måtte gennemføres med dette for øje. Beslutninger skal 
fremlægges på næste møde til endelig afgørelse. 

    
A
d
 
1
. 
 

Godkendelse og underskrift af referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2007 
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En gennemgang af bestyrelsens opgaver med udgangspunkt i vedtægten 

  

Poul Erik Madsen gennemgik bestyrelsens opgaver og udfordringer. Han inviterede særligt bestyrelsens 
medlemmer til gennem henvendelse til bestyrelsesformanden eller rektor at bidrage til at sætte 
dagsordenen for bestyrelsens arbejde og dagsorden. 

Per Overgaard Nielsen understregede vigtigheden af, at bestyrelsen stedse holder sig for øje den opgave- 
og rollefordeling, der bør eksistere mellem bestyrelsen og skolens daglige ledelse, hvor fokus for 
bestyrelsesarbejdet bør være skolens overordnede mål og strategi, mens ansvaret for den daglige drift 
overlades til Rektor. 
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Drøftelse med henblik på godkendelse af forretningsorden for bestyrelsen 

  

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på, at det fremsendte forslag til forretningsorden tager 
udgangspunkt i et paradigme herfor udarbejdet af Gymnasieskolernes Rektorforening i samarbejde med 
Undervisningsministeriet. 

Poul Erik Madsen fremhævede udkastets § 10 stk. 3, som bemyndiger Rektor at ansætte og afskedige 
personalet. Udkastets formuleringer lægger op til, at Rektor i forbindelse med, at bestyrelsen orienteres 
om optagelsestallene til uddannelserne, orienterer om deres forventelige personalemæssige 
konsekvenser. Bestyrelsen bemyndigede under forudsætning af det næstkommende bestyrelsesmødes 
bekræftelse rektor til at ansætte og afskedige personale. 

Per Overgaard Nielsen gjorde opmærksom på udkastets § 9 om habilitet, som skal læses og tolkes med 
udgangspunkt i Forvaltningslovens § 3, og som især er aktuel, hvor medlemmer eller disses nærtstående 
slægtninge har personlige eller økonomiske interesser knyttet til bestyrelsens beslutninger. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog det forelagte udkast til efterretning, og det vil blive 
forelagt til endelig godkendelse på det næstkommende bestyrelsesmøde. 
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Drøftelse med henblik på godkendelse af gymnasiets personale-, løn- og rygepolitik samt politik 
vedr. det rummelige arbejdsmarked 

  

Poul Erik Madsen orienterede om nødvendigheden af at formulere politikker på de pågældende områder. 
Det drejer sig dels om områder, hvor skolen tidligere var omfattet af Vejle Amts politikker, dels vedr. det 
rummelige arbejdsmarkeds vedkommende om et lovkrav, hvor en vedtaget politik udgør en forudsætning 
for at få del i statslige refusioner. 

Poul Erik Madsen præsenterede udkastet til personalepolitik som et overordnet rammepapir med fokus 
på værdier og med et minimum af regelformuleringer. Papiret er inspireret af og har overtaget en række 
formuleringer fra Vejle Amts personalepolitik. 

Udkastene til personale- og lønpolitik har været behandlet og er godkendt af skolens samarbejdsudvalg. 
Lønpolitikken formulerer i vidt omfang et lønsystem bygget på anciennitet, men med den individuelle 
lønudvikling baseret på individuelle udviklingsplaner og medarbejderudviklingssamtaler. 

Per Overgaard Nielsen understregede i tilknytning til lønpolitikken vigtigheden af at der for alle 
medarbejdere fastholdes et lønudviklingsperspektiv og udtrykte en forventning om, at skolens personale- 
og lønpolitik tilbagevendende gøres til genstand for drøftelse i bestyrelsen. 

I tilknytning til skolens bestræbelser på at leve op til intentionerne for det rummelige arbejdsmarked 
gjorde Poul Erik Madsen opmærksom på, at skolen i dag har tre medarbejdere ansat under 
fleksjoblignende ordninger. 

Poul Erik Madsen oplyste på forespørgsel fra Per Overgaard Nielsen, at rygepolitikudkastets sondring 
mellem regelsæt for elever og lærere skyldes et bekendtgørelseskrav om, at skolens regelsæt med dertil 
knyttede sanktioner overfor elever med hensyn til bl.a. rygning skal indgå i skolens studie- og 
ordensregler, som fastsættes af rektor. 



Det besluttedes, at det i overskriften til skolens rygepolitik indskrives, at den vedrører skolens personale. 
Med denne tilføjelse tog de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer de forelagte politikudkast til 
efterretning, med henblik på at de forelægges til endelig godkendelse på det næstkommende 
bestyrelsesmøde. 
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En orientering om byggeriet 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for status for byggeprojektet: 

Pr. 1. januar er bygherremyndigheden med ejerskabet af bygningsmassen overgået fra Vejle Amt til 
Universitets- og Bygningsstyrelsen (UBST). 

Med hensyn til selve byggeprocessen er der pt. oparbejdet en forsinkelse på ca. 3 uger. Byggeprocessen vil 
imidlertid blive fortsat igennem sommerferieperioden i et større omfang end først planlagt. Det forventes, 
at en væsentlig del af forsinkelsen hermed vil blive indhentet, og at det planlagte sluttidspunkt i april 2008 
stadig vil kunne overholdes. 

Med hensyn til økonomien pågår der til stadighed forhandlinger om fordelingen af en række udgiftsposter 
mellem hovedentreprenøren, UBST og gymnasiet. Blandt andet henstår der usikkerhed om finansiering af 
udendørsanlæggene. 

Jens Jørn Mahler rejste spørgsmålet, om dele af byggeprojektet, hvorom der på færdiggørelsestidspunktet 
evt. fortsat måtte være tvist om finansieringen, kan tænkes at henstå uudførte. Poul Erik Madsen svarede 
hertil, at han er helt tryg ved, at staten som indehaver af ejer- og bygherrerollen uden hensyn hertil vil 
påtage sig ansvaret for, at byggeriet færdiggøres fuldt ud og i henhold til planen. 

Poul Erik Madsen udtrykte forventning om, at alle forhandlinger og udeståender omkring byggeriets 
overordnede økonomi vil være afklaret til september 2008. Men hvis væsentlige konfliktpunkter mod 
forventning endnu måtte henstår uafklaret, vil Poul Erik Madsen anmode bestyrelsen om at gå ind i 
processen. 

Poul Erik Madsen indstillede til og fik de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at der 
arbejdes frem imod at der i september 2008 afholdes et arrangement med indvielse af byggeriet og en 
samtidig højtideligholdelse af skolens 350 års jubilæum. 
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En drøftelse af trafikproblemerne uden for gymnasiet på Nørrebrogade 

  

Poul Erik Madsen orienterede om skolens ønske om etablering af yderligere en indkørsel fra 
Nørrebrogade til skolens parkeringsplads samt en flytning af busholdepladserne på Nørrebrogade ud for 
skolen. Sigtet er en adskillelse af den kørende og gående trafik. Der ansøges herom til Fredericia 
Kommune. Desuden ansøges der om en forbedret skiltning til gymnasiet. 
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En drøftelse om anskaffelse af kunst i forbindelse med byggeriet 

  Poul Erik Madsen orienterede om drøftelser i gymnasiets ledelse om anskaffelse af en skulpturel 



udsmykning på den ny plads foran gymnasiets hovedindgang. Drøftelsen er sket på baggrund af en 
tidligere udredningsproces med udgangspunkt i lærergruppen om nyindkøb af en skulptur til udsmykning 
af skolen, men lægger et højere ambitionsniveau i forhold til tidligere overvejelser på skolen. På 
bestyrelsesmødet var der opbakning til fortsat arbejde med projektet og man drøftede forskellige 
strategier og kilder til finansiering. 

    
A
d
 
8
. 
 

En orientering om økonomi pr. 31.03.2007 samt en godkendelse af åbningsbalancen pr. 
01.01.2007 

  

Poul Erik Madsen indledte med at redegøre for kantinens organisation og økonomi. Revisionen af 
kantinens økonomi er pr. 1. januar 2007 overdraget til PriceWaterhouseCoopers, og der er i samarbejde 
med revisionen foretaget præciseringer og opstramninger af procedurer. 

Vagn Olsen præsenterede den fremsendte åbningsbalance pr. 1. januar 2007, og det tilhørende 
revisionsprotokollat omdeltes. Den selvejende institution etableredes pr. 1. januar 2007 med en negativ 
egenkapital på 2,6 mio. kr. beroende primært på skyldige feriepengeforpligtelser på samlet 4,7 mio. kr. 
Den tilstedeværende bestyrelse tiltrådte og underskrev den fremsendte åbningsbalance med tilhørende 
revisionsprotokollat. 

En endelig godkendelse afventer det næstkommende bestyrelsesmøde, og åbningsbalancen fremsendes 
forskriftsmæssigt til Undervisningsministeriet med de deraf følgende forbehold. 

Til gymnasiets økonomi omdelte og præsenterede Poul Erik Madsen en regnskabsopfølgning pr. 
31.03.2007. Han indledte med overfor bestyrelsen at beklage, at gymnasiet ikke er i stand til at foretage en 
afrapportering i en form, som gør det muligt at sammenholde forbruget i 1. kvartal med det vedtagne 
budget. Det tilstræbes til det næstkommende bestyrelsesmøde at kunne præsentere en 
rapporteringsmodel, som muliggør dette. 

Poul Erik Madsen gav udtryk for, at udviklingen i gymnasiets omkostninger i 1. kvartal og senere på alle 
væsentlige områder forløber tilfredsstillende og ikke giver anledning til særlige dispositioner. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tog Poul Erik Madsens redegørelse til efterretning. 
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Udbudsret til enkeltfag 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for problemstillingerne omkring voksenuddannelsescentrenes udbudsret 
med hensyn til toårige kursusforløb til HF og bad om bestyrelsens tilslutning til en fortsatte bestræbelser i 
forlængelse af det fremsendte høringssvar til Regionsrådet. Samtidig bad han om bestyrelsens 
bemyndigelse til at ansøge om udbudsret for Fredericia Gymnasium til at tilbyde enkeltfagsundervisning 
til Højere Forberedelseseksamen. Han gjorde samtidig opmærksom på, at spørgsmålet ikke har været 
genstand for behandling i gymnasiets interne fora, herunder Pædagogisk Råd. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer bakker op om Rektors bestræbelser i flg. ovenstående. 
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Fastlæggelse af bestyrelsesvederlag 



0
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Per Overgaard Nielsen anbefalede og fik de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at hele 
bestyrelsen vederlægges i henhold til den med dagsordenen fremsendte bekendtgørelse herom. 
Spørgsmålet forelægges ved næstkommende bestyrelsesmøde til endelig beslutning. 
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Rektors ansættelseskontrakt 

  

Per Overgaard Nielsen orienterede om Rektors manglende ansættelseskontrakt og bad om bestyrelsens 
bemyndigelse til på bestyrelsens vegne at forhandle en kontrakt. De tilstedeværende 
bestyrelsesmedlemmer gav deres tilslutning til, at en ansættelseskontrakt forhandles på plads hen over 
sommeren 2007. 
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Meddelelser 

  

Gymnasiets ledelse fremsender til samtlige bestyrelsesmedlemmer en plan for bestyrelsesmøder i 
skoleåret 2007-2008. Mødeplanen fremsendes med alternative datoer med henblik på 
bestyrelsesmedlemmernes tilbagemelding. 
 
Poul Erik Madsen orienterede kort om en udkommen evalueringsrapport vedr. naturvidenskabelig 
faggruppe på hf-uddannelsen. I evalueringsrapporten er indgået en undersøgelse af arbejdet med 
faggruppen på Fredericia Gymnasium. 

    

 
  

    

  28. marts 2007 

  

Til stede: Camilla Hartung Hansen, Morten Mikkelsen, Børge Norup, Per Overgaard Nielsen.  Ud over 
bestyrelsen deltog Rektor Poul Erik Madsen, Vicerektor Vagn Olsen samt (til punkterne 1–7) fra 
revisionsfirmaet PriceWaterhouseCoopers Pia Ibsen og Søren Bonde. 
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Velkomst til arbejdet ved rektor Poul Erik Madsen 

  

Poul Erik Madsen bød velkommen til arbejdet i den nye bestyrelse og de tilstedeværende præsenteredes.  

Vedtægten blev præsenteret. Særligt pegedes der på vedtægtens bestemmelser vedr. bestyrelsens 
sammensætning og på, at en forretningsorden vil skulle udarbejdes og drøftes på det næste møde i 
bestyrelsen. 

    
A Konstituering af bestyrelsen 
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  Per Overgaard Nielsen valgtes uden modkandidater til formand for bestyrelsen og overtog mødeledelsen. 
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En drøftelse med henblik på udpegning af to eksterne kandidater til bestyrelsen 

  

Per Overgaard Nielsen konstaterede, at den allerede udpegede bestyrelses samlede erfaringsbasis 
opfylder vedtægternes krav på nær den krævede erhvervslivserfaring, som skal søges tilvejebragt gennem 
udpegningen af de eksterne kandidater. Han påpegede desuden, at det vil være ønskeligt hvis en af disse er 
en kvinde af hensyn til ligestilling. 

Bestyrelsen besluttede, at forslag til kandidater til de eksterne bestyrelsesposter skal fremsendes pr. mail 
til Poul Erik Madsen i løbet af uge 13 og 14, hvorefter der forventes at kunne træffes beslutning gennem 
mailkorrespondance mellem bestyrelsens medlemmer. Formanden vil efterfølgende tage kontakt til de 
pågældende med henblik på, at de kan være til stede og påbegynde bestyrelsesarbejdet ved det 
førstkommende møde. 
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En orientering om regnskabsresultatet for 2006 

  

Poul Erik Madsen gennemgik regnskabet med udgangspunkt i de fremsendte bilag. Han kunne konstatere, 
at regnskabet for 2006 forventes at ende med et resultat på 0 kr. Dette forudsætter dog, at gymnasiet 
modtager den fortsat manglende overførsel af diverse dokumenterede refusioner vedr. flexjobansatte, 
plejeorlov og sygedagpenge fra det tidligere Vejle Amt på ca. kr. 145.000. 

Regnskabet blev forelagt til orientering og skal ikke godkendes af den selvejende institutions bestyrelse. 
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Godkendelse af budgettet for 2007 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for budgetforløbet, hvor den midlertidige bestyrelse i december godkendte 
et foreløbigt budget for 2007. En række forudsætninger var på daværende tidspunkt ikke fuldt oplyste, 
herunder det samlede tilskud fra Undervisningsministeriet. 

Under en gennemgang for det fremsendte budget for 2007 (bilag 4) gjorde Poul Erik Madsen særskilt 
opmærksom på en udestående uenighed mellem de otte gymnasier i det gamle Vejle Amt og 
Undervisningsministeriet om et samlet beløb på ca. 7,5 mio. kr. På grundlag af mundtlige udsagn fra 
medarbejdere i ministeriet skulle der være grundlag for en løsning, hvorefter vi vil blive delvis 
kompenseret over en treårs periode. 

Morten Mikkelsen stillede spørgsmåltegn ved, om de afsatte 1,3 mio. kr. til undervisningsmidler vil være 
tilstrækkeligt set i lyset af bl.a. den fortsatte indkøring af STX- og hf-reformerne. Poul Erik Madsen 
medgav, at der det seneste år har været anvendt godt 1,5 mio. kr. til formålet, men anførte, at dette tal 



tallet rummer betydelige fremrykkede investeringer i en række store fag, hvad der må forventes at 
reducere anskaffelsesbehovet i 2007. Gymnasiets samarbejdsudvalg havde som eneste bemærkning til 
budgetforslaget tilsvarende nævnt det punkt. Poul Erik Madsen er indstillet på at nyvurdere dette, hvis 
behovet viser sig at være større. 

Poul Erik Madsen anførte, at der knytter sig betydelig usikkerhed til de budgetmæssige konsekvenser af 
det igangværende byggeri, men at byggeriet utvivlsomt vil påføre institutionen betydelige udgifter. Både i 
forbindelse med færdiggørelsen og udrustningen af bygningen, men også undervejs i byggeprocessen, må 
der forudses talrige små og større følgeudgifter. Der er i budgettet afsat midler hertil, men usikkerhed 
hersker stadig mht. det endelige udgiftsbehov. 

Poul Erik Madsen gjorde herunder særligt opmærksom på, at der undervejs i byggeriet til stadighed må 
forventes at opstå situationer, hvor detailudformninger justeres og bringes på plads i forhandlinger 
mellem skolen og entreprenør. Der vil herunder opstå situationer, hvor der vil være behov for at indgå 
aftaler med entreprenøren, som indebærer meromkostninger for institutionen. 

I tilknytning til byggeriet redegjorde Poul Erik Madsen desuden for igangværende bestræbelser på at få 
hævet det af staten afsatte rådighedsbeløb på ca. 800.000 kr. til uforudsete omkostninger i forbindelse 
med byggeriet. Praksis ved statslige byggerier skal angiveligt være op til 10% af byggesummen. 

Per Overgaard Nielsen spurgte til den nye institutions åbningsbalance og formuemæssige status. Pia Ibsen 
oplyste, at ministeriets bekendtgørelses- og vejledningsmateriale til åbningsbalancen endnu ikke er 
offentliggjort, men forventes i begyndelsen af april. Åbningsbalancen skal herefter være godkendt og 
fremsendt til ministeriet inden 1. juli. Det var Pia Ibsens vurdering, at institutionen er nået ganske langt i 
tilvejebringelsen af grundlaget for udarbejdelsen af åbningsbalancen. Det fremgår, at den bogførte værdi af 
institutionens investeringer i de forudgående 10 år i alt udgør ca. 2,5 mio. kr. Derfra vil skulle fratrækkes 
skyldige feriepenge til personalet, hvorefter institutionens egenkapital forventes at være negativ pr. 1. 
januar 2007. 

Bestyrelsen godkendte herefter det fremlagte budget for 2007. 
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Godkendelse af regnskabsinstruksen for Fredericia Gymnasium 

  

Regnskabsinstruksen forelagdes underskrevet af Per Overgaard Nielsen og Poul Erik Madsen og revisor 
Søren Bonde til bestyrelsens godkendelse. 

Søren Bonde bemærkede til den fremlagte regnskabsinstruks, at den ikke omfatter et bilag med den 
krævede Instruks vedr. IT-sikkerhed. Søren Bonde kunne imidlertid som revisor godkende den samlede 
regnskabsinstruks i tillid til, at den kompletteres med nævnte sikkerhedsinstruks. 

Søren Bonde erindrede desuden skolens ledelse og bestyrelse om, at regnskabsinstruksen bør betragtes og 
behandles som et dynamisk dokument, og at de beskrevne instruktioner og procedurer bør gøres til 
genstand for løbende evaluering og evt. revurdering. 

Bestyrelsen godkendte den forelagte regnskabsinstruks. 
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Målsætninger og handlingsplaner for skoleårene 2006/2007 og 2007/2008 

  Poul Erik Madsen præsenterede de som bilag 6 fremsendte målsætninger og handlingsplaner vedrørende 



2006-2008. Han gjorde opmærksom på, at de fremlagte mål og handlingsplaner i høj grad præges af 
uddannelsesreformerne, overgangen til selveje samt byggeriet. De udgøres for en stor del af en oversigt 
over igangværende initiativer, men er også udtryk for klare prioriteringer. 

Per Overgaard Nielsen forespurgte til frafaldet fra uddannelserne på Fredericia Gymnasium, som synes at 
ligge på et niveau over landsgennemsnittet. Poul Erik Madsen kunne bekræfte, at det er tilfældet, men at 
det, som det fremgår, er et område, som vil blive viet betydelig opmærksomhed i den kommende tid.  

Bestyrelsen tog handlingsplanen til efterretning, og Per Overgaard Nielsen gav udtryk for at se frem til 
bestyrelsens fremtidige arbejde med opfølgning på målopfyldelsen i henhold til planer og terminer. 
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Udpegning af revisionsfirma for 2007 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for processen og den fælles tilbudsrunde bag engagementet af 
PriceWaterhouseCoopers som rådgiver og konsulent for syv af det gamle Vejle Amts gymnasier i 
forberedelsesfasen frem til overgangen til selvejet 1. januar 2007. 

På grundlag heraf og af det senere ligeledes fælles forhandlede pristilbud valgte bestyrelsen 
PriceWaterhouseCoopers som institutionens revisor for 2007. 
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Status vedr. byggeriet 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for det hidtidige forløb af byggeriet og for de omfattende forhandlingsforløb, 
der er knyttet til processen. 

Der er ikke endeligt fastsat en deadline for færdiggørelse og overdragelse af byggeriet, men den forventes 
at finde sted omkring april 2008. Den nye centralbygning forventes overdækket og lukket i løbet af 
september 2007. 

Poul Erik Madsen forudser og ser frem til, at Universitets- og Bygningsstyrelsen, som repræsenterer 
statens ejerskab af skolebygningerne, er på vej til at indtage en central rolle i den fremtidige byggeproces 
og de forestående forhandlinger med entreprenøren. 
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Meddelelser 

  

Per Overgaard Nielsen gratulerede skolen med de indhøstede priser i forskellige naturvidenskabelige 
konkurrencer. 

Poul Erik Madsen redegjorde for ansøgertallene til de fem gymnasier i Trekantsområdet, som sammen 
indgår i et forpligtende samarbejde om kapacitetsfastsættelse og –udnyttelse. Det er i forhandlinger de 
fem gymnasier imellem besluttet, at der på Fredericia Gymnasium til august 2007 startes to nye klasser til 
hf-uddannelsen og otte klasser til STX-uddannelsen. Poul Erik Madsen fremlagde til mødet en oversigt 
over ansøgertallene og antal nye klasser til hvert af de fem gymnasier (fremsendes sammen med 



nærværende referat). 

Ansøgertallet til hf-uddannelsen på Fredericia Gymnasium er på nuværende tidspunkt 48. Tallet anses 
som bekymrende og utilfredsstillende og vil blive fulgt op af en intensiveret markedsføringsindsats i de 
kommende måneder. 

Ansøgertallet til STX på Fredericia Gymnasium udgør 216. En stigning på 10 ansøgere sammenlignet med 
samme tidspunkt i 2006. Vagn Olsen fremlagde en oversigt over STX-ansøgernes fordeling på folkeskoler 
m.v. i Fredericia (fremsendes sammen med nærværende referat). Det konstateredes af oversigten, at 
skolernes ansøgerbidrag er stærkt varierende og uden umiddelbar sammenhæng med de afgivende 
skolers størrelse. Der var i bestyrelsen enighed om at gøre denne variation til genstand for videre 
drøftelser på et senere møde. 

Vagn Olsen præsenterede en oversigt over STX-ansøgernes indmeldte forhåndsønsker til studieretninger 
og fag (fremsendes sammen med nærværende referat). Der kunne konstateres en betydelig øget søgning 
til de udbudte naturvidenskabelige studieretninger. Men samtidig konstaterede man en tilbagegang i 
søgningen til de sproglige studieretninger. 
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Evt. 

  

Poul Erik Madsen fremsender i løbet af de kommende uger en mødekalender for bestyrelsesarbejdet for 
den resterende del af 2007. Næste møde i bestyrelsen forventes at finde sted i juni måned. 

Per Overgaard Nielsen pegede som punkter til dagsordenen på det kommende møde på bl.a. 
forretningsorden for bestyrelsens arbejde, en drøftelse af bestyrelsesvederlag og så i øvrigt frem til at 
kunne byde to nyudpegede medlemmer velkommen til bestyrelsesarbejdet. 

    

 
  

    

  31. august 2006: 
  Til stede: Alle. Ud over bestyrelsen deltog Vagn Olsen, Lisbeth Wähner og rektor Poul Erik Madsen 
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Underskrift på referatet fra bestyrelsesmødet den 6. juni 2006. 

  Referatet blev underskrevet. 
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Meddelelser 

  

▪ Den store investering i bærbare pc’er og projektorer i alle klasseværelser er realiseret. Der er stor 
tilfredshed med de nye muligheder ude i lokalerne. 

▪ Skolen har det seneste år kunnet glæde sig over en række elever, der har udmærket sig udenfor 
gymnasiets rammer, men repræsenterende skolen. En forskerspirevinder i fysik, en 



sølvmedaljevinder i kemi-olympiaden afholdt i Argentina og en bronzemedaljevinder i biologi-
olympiaden afholdt i Sydkorea. Et imponerende resultat på 1 år. 
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En status på fusionsprocessen ved VO og PEM med udgangspunkt i notat fra 
undervisningsministeriet ( bilag 1) 

  

Vagn Olsen gennemgik undervisningsministeriets notat fra juli måned vedr. gymnasiernes overgang til 
selveje. Notatet indeholder en status over processen ved udgangen af juni måned 2006.  Vagn Olsen 
fokuserede i sin gennemgang på, hvor langt FAG er nået på de respektive områder, som f.eks. vedtægter, 
økonomisystem, lønsystem, IT, medarbejderoverdragelse og bygninger. Generelt er det ledelsens 
opfattelse, at gymnasiet følger tidsplanen.  Formanden gjorde opmærksom på, at der er helt klare regler 
for prissætning ved indtægtsdækket virksomhed som f.eks. salg af psykologtimer. 
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En orientering om skolestarten 

  

Rektor orienterede om skolestart med fyldte klasser – 29 i samtlige klasser. Ved skolestart har 
udgangspunktet været 29 i klasserne. Rammen er fortsat max. 30 elever i studieretningsklasserne.  1. 
skoledag, hytteture mv. er afviklet til alles tilfredshed. 

Skemaet er i år mere problematisk end tidligere. Lektionerne afholdes indenfor de 4 lektioner (frem til kl. 
15.10), men mange elever har mellemtimer, og en del lærere har tilsvarende en del mellemtimer. 
Elevrepræsentant Camilla Hansen understregede det uheldige heri, da skolen ikke har gode muligheder 
for, at eleverne kan bruge fritimerne fornuftigt. Hun pegede også på det problematiske i de mange sene 
eftermiddagstimer (4. lektion). Rektor erkendte problemet, der bl.a. skyldes hensynet til valgfagsudbuddet 
til 3g (gl. ordning). 2 systemer har skullet køres sammen. Skolen er endnu ikke færdig med at optimere 
skemaerne. Der er fortsat fokus på området. 

Skolestarten med de 2 reformer har været lidt mere overskuelig i år, men arbejdspresset er stadig stort for 
lærergruppen. 
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Orientering om byggeri. 

  Der vedlægges et notat udarbejdet på FAG, der søger at opsummere FAG’s forventede udgifter (bilag 2)  

  
Rektor redegjorde for forløbet i ferien. Resultatet af de samlede forhandlinger er, at hovedentreprenøren 
får lagt 10% oven i byggesummen. Det indebærer stadigvæk, at bygherre og dermed FAG over driften de 
kommende år forventes at afholde ca. 3 mio. kr. til inventar, udstyr mv. 

  De økonomiske konsekvenser i relation til de fremtidige regnskabsprincipper drøftedes. 
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En indledende drøftelse af de kommende vedtægter. 



. 

  
Som udgangspunkt for drøftelserne vedlægges ministeriets udkast til standardvedtægter, der pt. er i 
høring. Målet er, at der til næste møde fremlægges et forslag til vedtægter. (bilag 3). 

  
Formanden tog udgangspunkt i det udkast til standardvedtægter, der er sendt i høring. På den baggrund 
drøftedes den kommende sammensætning af bestyrelsen samt navneændring. 

  
Drøftelserne resulterede i, at den midlertidige bestyrelse vil pege på en bestyrelse på i alt 7 (+ 1 elev og 1 
ansat uden stemmeret). De 7 er: 

  

▪ 1 elev (over 18 år) 
▪ 1 ansat 
▪ 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelserne i regionen i forening 
▪ 1 medlem udpeget af SDU 
▪ 1 medlem udpeget af skolelederkredsen i Fredericia Kommune. 
▪ Derudover udpeger bestyrelsen yderligere 2 på en sådan måde, at kravet om erfaring fra erhvervslivet 

er dækket ind. 
  Med hensyn til navne drøftedes 3 forslag: 

  
▪ Fredericia Gymnasium 
▪ Fredericia Gymnasium og HF 
▪ Fredericia Gymnasium og HF-kursus 

  
Der var umiddelbart den største opbakning bag det korte Fredericia Gymnasium, der jo indeholder både 
stx-uddannelsen og hf-uddannelsen. Navnedrøftelserne tages op i diverse interne fora. 

    
A
d
 
7
. 

Økonomi. En drøftelse af den økonomiske status 2006. (bilag 4 og 5) 

  

Økonomien drøftedes med udgangspunkt i status pr. 31.07.06. Der forventes bogført store poster inden 
31.08.06.  På næste bestyrelsesmøde forventes indtægtsgrundlaget for 2006 at være afklaret. Samlet set 

udvikler økonomien sig som forventet.  Orienteringen blev taget til efterretning. 

A
d
 
8
. 

Evt. 

  Intet 
    

  Næste bestyrelsesmøder:  - 25. oktober 2006 kl. 19.00 - 13. december 2006 kl. 19.00 

    
Underskrevet: 

  
Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik 
Madsen (ref.) 

    

 
  

    

  6. juni 2006: 

  
Til stede: Alle. 
Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og sekretær Lisbeth Wähner. 

    
Ad 1. Underskrift på referatet fra bestyrelsesmødet den 28. marts 2006. 
  Referatet blev underskrevet. 



    
Ad 2. Meddelelser: 

  

▪ PEM orienterede om rundbordssamtale med deltagelse af UK-udvalget, Fredericia Kommune, 
Fredericia VUC og FAG. 

▪ Generelt er Vejle Amt under afvikling. UK medarbejderstaben svinder ind, og den politiske 
dagsorden bliver stadig mindre på gymnasieområdet. 

▪ Rektorerne søger at etablere et forum bestående af de 29 gymnasier i Region Syd. Dette forum 
skal benyttes i forhold til externe samarbejdspartnere, Region Syd m.v. 

▪ En ny institutionslov er netop vedtaget. Der åbnes nu for, at gymnasierne kan udbyde andre 
ungdomsuddannelser f.eks. HTX, HHX - tilsvarende kan de udbyde STX. 

▪ Formanden orienterede om, at der forsat er ca. 50% af gymnasierne, der ikke har søgt optagelse i 
bestyrelsesforeningen. Formanden sonderer forsat. 

    
Ad 3.  
 

En orientering om arbejdstids- og andre aftaler vedr. løn – og arbejdsforhold indgået af Vejle 
Amt. 

  

PEM orienterede om, at samtlige amtsaftaler på GL- området nu er opsagt, og at det fremover er 
overladt til de enkelte gymnasier at udarbejde aftaler. Lokalt er en arbejdstidsaftale på plads og 
forhandlinger om løn er påbegyndt. Der er reserveret midler til de lokale forhandlinger. 

  
Samtlige amtslige politikker (personalepolitik, rygepolitik, etc) er opsagt pr. 1.januar 2007. 
Gymnasiet begynder i løbet af efteråret at udarbejde lokale politikker. 

    
Ad 4. Drøftelse og stillingstagen til budget 2006. 

  

Vejle Amts budget 2006 for FAG blev gennemgået. Generelt har FAG i 2006 en god økonomi pga. 
overførte reserver fra 2005. Hertil kommer, at de 2 reformer – indtil videre – medfører et mindre 
forbrug af lærertimer. PEM fremlagde det interne budgetforslag for 2006, der blev taget til 
efterretning. 2006 er et specielt år, da gymnasiet ikke må forvente, at der kan overføres ressourcer 
til 2007 – til det nye statslige selveje. Konsekvensen er, at gymnasiet skal bruge hele budgettet. 
Bestyrelsen kunne tilslutte sig rektors forslag om at prioriteringspuljen anvendes til IT (bærbare 
PCere og projektorer), byggeriet samt undervisningsmidler. 

  

I relation til budgettet drøftedes lærernes efteruddannelse. Omfanget af efteruddannelse har de 
sidste 2 år været mere omfattende end tidligere, med helt overvejende lokale og amtslige kurser 
med fokus på det almene pædagogiske område. Der er det kommende skoleår reserveret 4 dage pr 
medarbejder.  Der er et stående tilbud om betaling af masteruddannelse. Det var både Jens Jørn 
Mahlers og rektors holdning, at lærerne fremover i højere grad vil efterspørge faglige / 
fagdidaktiske kurser. 

    
Ad 5. Status på byggeriet. 

  

Planlægningen af byggeriet er nu i fuld gang, men den endelige kontrakt med Pihl & Søn 
(hovedentreprenøren) er endnu ikke underskrevet. De sidste forhandlinger og de sidste 
beskrivelser er endnu ikke på plads. Pt. er leverancerne meget forsinkede. Det betyder en 
udskydelse af dele af byggeriet, idet der ikke forventes leveret betonelementer m.v. før 1. kvartal 
2007.  På foranledning af Camilla Hansen drøftedes, hvorledes byggeperioden vil påvirke f.eks. 
Sermo, Forum, lanciersfest m.v. PEM tog udgangspunkt i, at byggeriet vil være et stort indgreb i 
dagligdagen. Fra gymnasiets side vil der blive udfoldet store anstrengelser for at aktiviteter som de 
ovennævnte fastholdes, men i andre rammer end de kendte. Der er afsat ressourcer til aktiviteter, 
der kan supplere de ovenstående. 

    
Ad 6. En orientering om ny drøftelse af planlægning for skoleåret 2006-2007 

  
Optagelsestallene er kendte for både gymnasiet og hf. For gymnasieklasserne er det planen, at 
eleverne placeres i de klasser, som forventes at danne udgangspunkt for de kommende 



studieretningsklasser. 1. januar 2007 foretager den enkelte elev det endelige valg. Alle elever er på 
dette tidspunkt ligestillet. 

  Der er behov for 5 – 6 nye læreransættelser pr. 1. august 2006. 
    
Ad 7. Evt. 
  Intet 
    
Underskrevet: 

  
Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik 
Madsen (ref.) 

    

 
  

  28. marts 2006: 

  
Til stede: Alle på nær Jane Findahl (afbud). Ud over bestyrelsen deltog rektor Poul Erik Madsen og 
sekretær Lisbeth Wähner. 

    
Ad 1. Underskrift på referatet fra bestyrelsesmødet den 8. februar 2006. 
  Referatet blev underskrevet . 
    
Ad 2. Gennemgang af forretningsorden med henblik på godkendelse. 

  
Det forelagte udkast til forretningsordenen fulgte med nogle få korrektioner 
undervisningsministeriets udkast. Forretningsordenen blev vedtaget med en enkelt teknisk 
justering. 

    
Ad 3. Orientering om byggeri. 

  

Poul Erik Madsen orienterede om status på byggeriet. Det har vist sig vanskeligt at nå til enighed 
med hovedentreprenøren om den samlede økonomi. Konkurrenceprojektet er blevet markant 
reduceret, bl.a. er et stort klassetrinsauditorium ikke længere medtaget. Derudover en række 
ændringer, hvoraf de fleste er med til at sikre et endnu bedre byggeri.  Poul Erik Madsen 
redegjorde for, at det i 2006 og 2007 bliver nødvendigt at investere i bl.a. inventar over den 
almindelige drift. I anlægssummen for byggeriet er der kun i et begrænset omfang afsat ressourcer 
til inventar. 

  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
    
Ad 4. Stillingtagen til bestyrelsens indmelding i bestyrelsesforening 

  

Per Overgaard Nielsen orienterede om en henvendelse fra en gruppe bestyrelsesformænd, der pt. 
forsøger at etablere en bestyrelsesforening. Der hersker stadig lidt usikkerhed om 
bestyrelsesforeningens sammensætning og bredde. 

  
Per Overgaard Nielsen bemyndiges til i løbet af april/maj at tage stilling til en evt. indmelding i 
foreningen. Bestyrelsesforeningen har angivet en hjemmeside med yderligere oplysninger: 
www.gymbf.dk Der er varslet en konference for bestyrelsesmedlemmer 2. maj 2006. 

    
Ad 5. Præsentation af regnskab 2005 og budget 2006 

  

Poul Erik Madsen redegjorde for regnskabet 2005 med udgangspunkt i det udsendte bilag. Det 
reelle underskud er under 100.000 kr., idet der er overført ca. 1,5 mio. kr. til 2006. 
Regnskabstallene for 2005 vil blive inddraget som reference i forbindelse med forelæggelse af 
budget 2006. Gennemgangen blev taget til efterretning. 

    

http://www.gymbf.dk/


  

Det endelige budget 2006 drøftes mere indgående på næste møde. På dette tidspunkt forventes 
gymnasiet at have et større kendskab til indtægtsgrundlaget, idet elevgrundlaget i det store hele 
forventes kendt. 

    

  
Også Vejle Amts besparelser for 2006 er på dette tidspunkt lagt endelig fast. Poul Erik Madsen 
understregede, at han forventer, at gymnasiet i 2006 har en overordentlig god økonomi. 

    

  

Ved overgangen til statsligt selveje må gymnasiet ikke forvente at kunne overføre driftsmidler til 
2007, hvilket peger på et forbrug i 2006, der resulterer i et 0-resultat. Der er pt. reserveret midler til 
ekstra undervisningsmidler, musical, jubilæum og feriefridage (overført fra 2005). De udisponerede 
midler forventes primært reserveret til byggeriet, evt. til IT. Dette drøftes videre på næste møde. 

    
Ad 6. 

  
Stillingtagen til FAG’s placering i ”det forpligtende samarbejde” i relation til kapacitet, 
studieretningsudbud, fordeling af elever, optagelse mv. 

  

I det udsendte bilag har rektor indstillet , at FAG fremover skal søge at indgå i et ”forpligtende 
samarbejde” med de 2 gymnasier i Vejle og de 2 gymnasier i Kolding. De 5 gymnasier vil i alt udgøre 
et veldefineret geografisk område. Bestyrelsen tilsluttede sig indstillingen, der, når tid er, 
fremsendes til Regionsrådet. 

    
Ad 7. En orientering om optagelsestallene. 

  
Optagelsestallene blev kort gennemgået. Tallene er generelt tilfredsstillende. Resultatet forventes at 
blive 7 1g-klasser og 2 1hf-klasser. Der forventes nyansættelser af lærere. 

    
Ad 8. Indgåelse af aftaler i forbindelse med overgang til statsligt selveje. 

  Aftalerne blev gennemgået med udgangspunkt i notatet om ”Administrativ organisering”. 

    

  

Bestyrelsen tilsluttede sig, at FAG meddeler undervisningsministeriet, at FAG selv varetager 
økonomifunktionerne. Beslutningen omfatter, at FAG tilmelder sig det udbudte abonnement på 
Navision Stat og at FAG’s eget personale forestår økonomifunktionen bistået af et revisionsfirma, 
der i 2006 skal fungere som midlertidig sparringspartner. En egentlig stillingtagen til valg af 
permanent revisionsfirma vil ske på et senere tidspunkt. 

    

  

På lønområdet besluttede bestyrelsen, at FAG meddeler Undervisningsministeriet, at FAG selv 
varetager lønadministrationen, men at Silkeborg Data inddrages som serviceleverandør i forhold til 
nogle veldefinerede opgaver. Rektor fik bemyndigelse til at indgå en supplerende kontrakt med 
Silkeborg Data. Den supplerende kontrakt med SD dækker i det væsentligste de opgaver, som FAG i 
dag får leveret fra Vejle Amt. 

    
Ad 9. Meddelelser 

  

Rektor orienterede om, at han har modtaget en henvendelse fra pædagogisk råd vedr. en opfordring 
til, at gymnasiet ikke fremover tillader mere end 28 elever/kursister i den enkelte klasse. Ifølge 
gymnasiebekendtgørelsen fastlægges det maksimale elevtal i klassen af rektor. Poul Erik Madsen 
har overfor lærerkollegiet markeret, at der i relation til klassedannelse er mange hensyn, der skal 
tages, herunder også hensynet til at kunne tilgodese elevernes valg af studieretning. Han er fortsat 
indstillet på at gå op til 30 elever i klasserne, men der vil også fremover skulle ske en afvejning af en 
række hensyn: elevernes valg, det pædagogiske, økonomi, sikkerhed mv. 

  Der opslås ca. 3 nye uddannelsesstillinger. 

    



  Musicalen var særdeles vellykket med megen positiv omtale. 

    
  Medarbejdernes ADSL-opkoblingsaftale udløber nu. Nye løsninger overvejes. 
    

Ad 10. Evt. 

  Intet 
    
Underskrevet: 

  
Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik 
Madsen (ref.) 

    

 
    

  

  8. februar 2006: 

  
Til stede: Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl og Jens Jørn Mahler. Afbud: Camilla 
Hansen.  Herudover deltog rektor Poul Erik Madsen og sekretær Lisbeth Wähner. 

    
Ad 1. Velkomst og præsentation af bestyrelsens medlemmer. 

  
Rektor Poul Erik Madsen indledte mødet med at byde alle velkommen, idet han udtrykte glæde 
over, at bestyrelsesmedlemmerne ville stille sig til rådighed for arbejdet. 

  
Også formanden Per Overgaard Nielsen bød velkommen til et aktivt og spændende år, hvor der skal 
træffes en række beslutninger af stor betydning for gymnasiet. 

    
  De enkelte bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig herefter: 
      
    Per Overgaard Nielsen : Universitetsdirektør på SDU 

    
Carl Erik Jensen: Medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark, Amtsrådsmedlem 
Fyns Amt 

    Jane Findahl : Formand for Børne- og Ungdomsudvalget i Fredericia Kommune 
    Jens Jørn Mahler : Lektor på Fredericia Amtsgymnasium og HF-kursus 
      

  
Den samlede præsentation viste en bestyrelse med en meget bred erfaring i forhold til den 
forestående opgave. 

    
Ad 2. 
 

En gennemgang af den midlertidige bestyrelses arbejdsopgaver ved formanden. 

  

Per Overgaard Nielsen gennemgik opgaverne med udgangspunkt i bekendtgørelsens §7. 
Hovedopgaven er – under ansvar overfor undervisningsministeren – at forberede gymnasiets 
overgang til selveje i staten. Det indebærer bl.a. vedtagelse af vedtægter for gymnasiet, udarbejdelse 
og vedtagelse af budget 2007, træffe beslutninger vedr. indretning og organisering af gymnasiets 
administration mv. Hertil kommer opgaver som de tidligere bestyrelser varetog. 

    

  
Under gennemgangen markerede formanden endvidere habilitetsregler, tavshedsforhold og regler 
for tegningsret. 

  
Det besluttedes, at der til næste møde foreligger et forslag til forretningsorden for 
bestyrelsesarbejdet, der tager sit udgangspunkt i oplægget fra undervisningsministeriet. 

  
Der var enighed om, at der udarbejdes et beslutningsreferat, der medtager så mange elementer, at 
referatet giver mening som enkeltstående dokument. 



    

  
Der etableres en bred offentlighed omkring bestyrelsens arbejde, hvilket indebærer, at dagsordener 
og referat både gøres tilgængelige på Fronter (internt) og på skolens hjemmeside. 

  
Referatet godkendes af formanden og mailes derefter til bestyrelsesmedlemmerne. Alle svarer 
tilbage. Referatet betragtes som godkendt, hvis der ikke foreligger indsigelser. Referatet 
underskrives på det efterfølgende bestyrelsesmøde. 

    
Ad 3. En gennemgang af tidsplanen i relation til bestyrelsens arbejdsopgaver. 

  
Rektor gennemgik tidsplanen med udgangspunkt i det udsendte bilag. Fra gymnasiets side er der pt. 
fokus på 3 større opgaver: økonomi, løn og lønadministration samt IT. 

    

  

Gymnasiet arbejder i øjeblikket ud fra, at økonomien søges klaret med udgangspunkt i de 
nuværende medarbejdere med bistand fra revision. På løn- og administrationsområdet undersøges 
pt., om de dele, centraladministrationen i Vejle Amt tidligere varetog, kan tilkøbes fra vores 
lønadministrationsleverandør. På IT-området undersøges pt., om der er behov for yderligere tilkøb, 
eller om vi kan løse det i huset. 

    

  
Gymnasiet får ikke overført administrative medarbejdere fra Vejle Amt. Gymnasiet forventer fra 
Vejle Amt at få overført en psykolog, der pt. overvejende arbejder med gymnasieelever. 

  Gymnasiet har stor fokus på at få opbygget de fornødne kompetencer. 
  Tidsplanen (her version 1) er styrende for arbejdet gennem året. 
    
Ad 4. En kort præsentation af aktiviteterne på FAG ved rektor. 

  
Poul Erik Madsen redegjorde kort for gymnasiets aktiviteter. I gennemgangen blev der lagt vægt på 
de udfordringer og perspektiver, de 2 store indholdsreformer afføder. Der blev redegjort for 
personalesammensætning, forventninger om elevtilgang mv. 

  
En egentlig profil- og strategidrøftelse forventes igangsat på gymnasiet i efteråret med henblik på 
en behandling i 4. kvartal i bestyrelsen. 

    
Ad 5. En orientering om status for byggeriet. 

  
Undervisningsministeriet har med deres brev af 30. januar 2006 godkendt det fremsendte forslag 
om modernisering og udbygning af Fredericia Amtsgymnasium. 

  Poul Erik Madsen redegjorde for forløbet frem til vedtagelsen af projektet. 
    

  
Arbejdet påbegyndes nu med henblik på, at det godkendte partneringsprojekt tilpasses gymnasiets 
ønsker og behov inden for den givne økonomiske ramme. 

  
Pihl & Søn A/S er hovedentreprenør. Friis & Molkte er arkitektfirmaet og Birch & Krogboe er 
ingeniørfirmaet. Rambøll er fortsat bygherrerådgiver. 

  
Gymnasiet vil arbejde for en koncentreret byggeperiode. Det samlede byggeri må forventes at være 
forbundet med mange gener for det daglige arbejde på gymnasiet i det kommende skoleår.  

    
Ad 6. En mødeplan for 2006 
  Følgende datoer blev fastlagt : 
      
    Tirsdag den 28. marts kl. 19.00 
    Tirsdag den 6. juni kl. 19.00 
    Torsdag den 31. august kl. 19.00 
    Herudover forventes yderligere 1-2 møder sidst på året. 
      
Ad 7. Status på budget 2006 
  Gymnasiet har pt. ikke modtaget et godkendt budget fra Vejle Amt. Der hersker stadig stor 



usikkerhed om den tildelte ramme. Poul Erik Madsen fremlagte nogle foreløbige tal, men der var 
enighed om, ikke at drøfte budgettet før næste møde. Regnskab 2005 foreligger til næste møde. 

    
Ad 8. Evt. 
  Intet 
    
Underskrevet: 

  
Per Overgaard Nielsen, Carl Erik Jensen, Jane Findahl, Jens Jørn Mahler, Camilla Hansen, Poul Erik 
Madsen (ref.) 

 


