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MG  
Maribo Gymnasium 
 
       

Referat af  

Bestyrelsesmøde 15.9.2010  
 
Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Hans Ole Sørensen, Leise Jensen, Henrik Andrea-
sen, Ellen Sørensen, Ann-Kathrine Duncan Pedersen , Vibeke Grave, Rebekka Abildtrup 
Hansen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen 
 

1. Godkendelse af referat 
Godkendt 
 

2.  Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Dagsorden skal fremover udformes som egentlig sagsfremstilling evt. med 
indstilling. Der afsættes en margin til egne notater.  

 
3. Meddelelser 

Formand:  
a. Dispositionsbegrænsning vedrørende bevillinger på finansloven 2011 (se bilag 1). 
Dispositionsbegrænsningen betyder besparelser i 2011. Der skal følgelig udformes et 
budget, der indregner besparelser, som er meldt ud. 

Rektor: 
a.Maribo Gymnasium er blevet godkendt som science gymnasium. Vi er blandt de 25  

   gymnasier i et talentudviklings-netværk, hvor vi får adgang til kurser og vejledning af  
   elever.  
b.Diverse projekter (finansiering i parentes)  

Lektielæsning – projekt med Vordingborg Gymnasium (Regionen) 
Studiepraktik med regionens gymnasier (Regionen) 
Samarbejde med museet (Regionen og Kulturarvstyrelsen og regionen) 
Klima med Nakskov Gymnasium og Lolland kommune (Gymnasier og LOKE)  
Projekt om mobning med Red Barnet og Sakskøbing skole 

 
4. Evaluering af skoleåret 2009-2010  

- Tiltag til at mindske frafald: mentorer. Positivt indtryk af initiativet, men ordningen er 
ikke evalueret 

- ”Mandagslisten” for elever, der ikke har afleveret deres skriftlige arbejde var ingen 
ubetinget succes, derfor er ordningen stoppet 

- Frafald sidste år var minimalt. Størst frafald i de ”rene” studieretninger.   
- 9 introkurser og brobygning 
- Samarbejde med Nakskov Gymnasium – fagsamarbejde og fælles pædagogiske da-

ge 
- Commenius projekt med 14 forskellige skoler i mange forskellige lande. Udarbejdelse 

af matematikprogram.  
- Svag stigning i eksamensresultater. 
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5. Orientering om starten på skoleåret 2010-2011  
Der har været et ekstraordinært stort elevoptag i år, hvilket bestyrelsen fandt glæde-
ligt. Det store elevoptag giver udfordringer på både det faglige og økonomiske områ-
de. 

 
6. Nyansættelser 

- Ansat 8 nye lærere, heraf 2 ingeniører.  
- 1 pædagogikumskandidat, så vi nu har 3 kandidater 
- 2 årsvikarer samt 1 vikar for en lærer, der er langtidssygemeldt 

Det kan være vanskeligt at få ansøgere i bestemte fag. Vi skal satse på personale, der 
bliver i området, så vi ikke bare bliver uddannelsescentral.   
Det blev foreslået, at der etableres samarbejdsrelationer mellem virksomheder og MG 
med henblik på etablering af ægtefællejob.  
 

7. Strategiplan (oplæg om strategi uddelt som bilag 2 på mødet) 
Rektors oplæg angående indsatsområder og prioritering – nye strategier for MG 2011-
2013 blev forelagt og drøftet.  
Bestyrelsen vedtog følgende procedure for det videre arbejde: 
- Oplægget tilføjes de kommentarer, som bestyrelsen er kommet med  
- Rektors justerede oplæg høres blandt personalet og eleverne  
- Det reviderede oplæg fra rektor, høringssvar fra elever og personale samt en synop-

sis udsendes i god tid før afholdelse af temamøde i bestyrelsen. 
- Der afholdes efter høringsfasen et ekstraordinært bestyrelsesmøde (temamøde) 

mandag den 8.november 2011, hvor oplæg til strategi og indsatsområder diskuteres  
- Den eksisterende strategiplan inddrages i diskussionen.  
- De nuværende elevrepræsentanter, Rebekka og Ann-Kathrine, inviteres med som 

gæster på temamødet.  
 

8. Resultatlønskontrakter 
- Udmøntningsprocent for resultatlønskontrakt 2009/2010 
- Resultatlønskontrakt 2010/2011. Udvælgelse af resultatmål, som skal ses i sammen-

hæng med den vedtagne strategi for Maribo Gymnasium. 
- Fortsat bemyndigelse til formanden til at fastlægge udmøntningsprocent med efter-

følgende orientering til bestyrelsen. 

Redegørelse for resultatløn for skoleåret 2009/2010. 
Formanden bemyndiges til sammen med rektor at udarbejde forslag til resultatlønskon-
trakt for skoleåret 2010/2011. Kontraktforslag behandles på førstkommende bestyrel-
sesmøde. 
Formanden rundsender Bilag om ministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultat-
lønskontrakt  til bestyrelsen.  

 

9. Ordensregler fra skoleåret 2010-2011(se bilag 3) 

Forslag til ordensregler har været hørt og er blevet godkendt i PR. Elevrådet blev hørt 
den 14.9. Høringssvar fra eleverne er: 
- Eleverne ønsker, at det præciseres, hvornår der føres fravær 
- Eleverne ønsker, at reglerne for brug af computere præciseres i ordensreglerne 

Ordensreglerne er til diskussion og vedtagelse på næste ordinære bestyrelsesmøde.  
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Bestyrelsen giver foreløbig godkendelse til at gymnasiet administrerer efter forslagets 
retningslinjer.  
Sagen tages op på næste bestyrelsesmøde  

 

10.  Sager til orientering 

WM orienterede om skolens økonomi og regnskab. 
Regnskabet skal fremover udsendes sammen med dagsorden 

11.  Emner til drøftelse på kommende bestyrelsesmøde 
- Resultatlønskontrakt 
- Ordensregler 
- Forventet regnskab 2010 
- Kantineproblematik / pladsproblemer  

 
12. Beslutning om information fra bestyrelsesmødet 

- Sciencegymnasium – talentudvikling af alle fagligheder – såvel de naturvidenskabeli-
ge som de humanistiske, samfundsfaglige og kreative 

 
13. Eventuelt 

- Forslag til mødeplanlægning: der afholdes 4 ordinære bestyrelsesmøder og et antal 
temamøder. 

- Møderne kan fremover begynde kl. 16. 
 
- Næste møde i bestyrelsen afholdes som temamøde mandag den 8.november kl. 16-

18.30 

- Revideret mødeplan for bestyrelsens ordinære møder: 
Mandag 8.november kl. 16-18.30: Temamøde 
Onsdag d. 1.12. kl. 16.30 – ca. 18: kapacitet, budgetopfølgning, studieretningsdan-
nelse, forventet regnskab 
Mandag den 31.1.2011 kl. 16- : budget 2011  
Mandag den 28.3.2011 kl. 16-: Elevoptagelse/klassedannelse, regnskab 2010 
Tirsdag 21.9.2010: Fælles møde for bestyrelsesrepræsentanter på Katedralskolen  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


