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                 Maribo, d. 3/4 2009 

 
 
 
Referat af møde i Maribo Gymnasiums bestyrelse onsdag d. 1/4 2009 kl. 16.30 - 18.00. 
 
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Helle Jørgensen (fra kl. 17.30), Jytte Frijs, Ole Weischer, 
Ellen Sørensen, Kirstine Møller 2d, Ann Christina Pedersen 2c, Henning Aggerholm. 
Afbud: Tine Vinther Clausen. 
 
 
 
1. Godkendelse af referat fra 3/2 2009 og evt. tilretning af dagsorden.. 

Referater blev underskrevet og dagsorden godkendt. 
 

2. Meddelelser: 
 Formand: 

2.1. Generalforsamling 24.3. i gymnasiebestyrelsesforeningen (GBF): 
Bertel Haarder lovede snarlig (tvungen) overtagelse af egne bygninger. Formålet med 
selveje er ifølge Haarder større pædagogisk frihed for det enkelte gymnasium. 
Endvidere opfordrede han bestyrelserne til større lokalt ansvar – ikke kun egen skole.. 

2.2. GBF. Ledelsesprojekt: ”Gymnasieledelse – set indefra”. 
Kopier fra rapporten blev uddelt med beskrivelse af udkantgymnasiet = Maribo 
Gymnasium. 

2.3. Samarbejde med Nakskov Gymnasium og møde 12/5 2009. 
Bestyrelsen blev opfordret til at reservere dagen fra kl. 15. 

Rektor:. 
2.4. Nyt vedr. lokaler, overtagelse af VUC’s lokaler. 

Der forventes en aftale om Stalden i løbet af april 2009 
2.5. Orientering om besøg af Arbejdstilsynet. 

Arbejdstilsynet har påbudt undersøgelse af såvel akustik- og indeklima samt af 
psykisk arbejdsmiljø (arbejdsmængde) før de træffer beslutning. 

2.6. Undervisningsmidler – ekstraordinære investeringer. 
Der er ønsket for ca. 700.000 kr i forhold til de reserverede 500.000 kr til 
ekstraordinære indkøb. Ønsker bearbejdes og prioriteres inden sommerferien. 

2.7. Energi- og klimasamarbejde med Lolland Kommune og Maribo Gymnasium. 
Lolland Kommune er interesseret i fælles ansættelse af ”klimagymnasielærer” 
fælles med Nakskov - og Maribo Gymnasium. 

 
3. Ansøgertal 2009 og forslag til klasseoprettelse. 

3.1. Ansøgertal til Maribo Gymnasium (bilag 1). Øvrige gymnasier: på mødet (bilag 2). 
125 ansøgere til Maribo Gymnasium er det næst højeste efter sidste års 146. Der 
forventes ca. 120 elever pr. 1/9 2009. Bestyrelsen lagde vægt på, at der gøres en 
yderligere indsats for de ekstra elever, der optages, således at den øgede 
gymnasiefrekvens øges fra de grupper i samfundet¨, der ikke tidligere valgte gymnasiet 
i så høj grad. 

3.2. Forslag til klasseoprettelse med pædagogiske og økonomiske overvejelser (bilag 1). 
Bestyrelsen besluttede at oprette 5 klasser à ca. 24 elever og håber på, at der ligesom 
sidste år vil være flere elever, der skifter til Maribo Gymnasium frem til skolestart. 
Elever og lærere lagde vægt på de mindre klassers positive betydning for elevernes 
udbytte og for lærernes arbejdsbetingelser.  
Forbehold: Hvis elevtallet efter optagelsesprøverne ligger på 116 eller færre, oprettes 
kun 4 nye klasser.  
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4. Regnskab 2008 og budget 2009:  
4.1. Regnskab 2008 til underskrift (bilag 3a+b).  

Regnskabsbemærkninger (bilag 4) med forklaring på det øgede overskud blev taget til 
efterretning med tilfredshed. Ligeledes var der tilfredshed med årets driftsresultat og 
med den revisionspåtegning uden nogen forbehold. 

4.2. Budget 2009 – uændret i forhold til bestyrelsesmøde 3/2 2009 (bilag 5). 
Budget 2009 drøftes på næste bestyrelsesmøde, når der er justeret for det kommende 
års forventede elev- og klassetal. Der forventes et mindre overskud på den almindelige 
drift, trods de 5 små nye klasser. 

 
5. Opfølgning på Temadrøftelse om strategi 2019. 

Hans Stige gør status efter drøftelsen på bestyrelsesmødet 3/2 2009. 
Hans Stige redegjorde for overvejelser omkring pladsforhold selv i forhold til 2019 strategi på 
sidste bestyrelsesmøde. Han bad om bestyrelsens tilladelse til i stedet at undersøge andre og 
mindre udvidelsesmuligheder. Disse sonderinger fremlægges på næste bestyrelsesmøde, før 
beslutning træffes. En tidligere bestyrelsesbeslutning (3/12 2008 pkt 6) har afsat 100.000 kr til 
sagkyndig hjælp til udarbejdelse af skitsemuligheder. 

 
6. Personalepolitik og forebyggelse af stress. 

Personalepolitik - vedtaget i samarbejdsudvalget januar 2009 blev udleveret som bilag. 
Bestyrelsen gennemlæser personalepolitikken til næste bestyrelsesmøde, hvor den fremsættes 
til godkendelse. 
 

7. Drøftelse af undervisnings- og administrative samarbejder. 
Hans Stige og Henning Aggerholm redegør for samarbejdet på forskellige niveauer med 
Nakskov Gymnasium og for fordele og ulemper ved udvidelse af sådanne samarbejder. 
Der er ikke i øjeblikket ønske om at indgå i administrative samarbejder udover de eksisterende: 
IT-fællesskab (Fyn – ca. 20 gymnasier), Løn og personaleadministration (Holbæk – ca. 15 
gymnasier). Lærerudveksling og fælles kontoplan og revision med Nakskov Gymnasium. 
Overtagelse af egne bygninger kan aktualisere administrativt fællesskab omkring 
bygningstilsyn og rådgivning. 
 

8. Beslutning vedr. information fra bestyrelsesmødet. 
Der informeres eksternt om klassedannelse og årsregnskab 2008. Forslag til 
pressemeddelelser blev suppleret på mødet. 
 

9. Eventuelt 
 

Næste møde: Nakskov Gymnasium 12/5 2009 og ordinært møde onsdag d. 27/5 2009 kl. 16.30. 
 

Ref. HA 


