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Bestyrelsesmøde
20.11.2012
Kl. 16-19
Deltagere: Hans Stige, Hans Ole Sørensen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Henrik Andreasen, Morten
Schrøder, Andreas Abildtrup, Rasmine A. Rasmussen, Leise Buhl Jensen, Ellen Sørensen, Lars Jørgensen

Opfølgning
1

Godkendelse af referat
Se Bilag 1
Beslutning
Godkendt

2

Godkendelse af dagsorden

3

Beslutning
Godkendt med ny formulering af pkt. 8
Meddelelser
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Bestyrelsesformand
- Udmelding om kapacitet 2013-14. Bestyrelsen har meldt en
kapacitet på 17 klasser i skoleåret 2012-13, dvs. et optag på 6 nye
1.g klasser.
- UC Sjællands repræsentant i bestyrelsen. Efter ændringerne i vores
vedtægter peger UC Sjælland på Hans Stige som repræsentant i
MGs bestyrelse
- Datoer for bestyrelsesmøder i foråret: 5. februar er der planlagt
fælles møde for bestyrelser, 19. marts og 29. maj ordinære
bestyrelsesmøder
- Den nye tilbygning tages i brug i januar 2013. Bestyrelse,
medarbejdere og elever vil i den anledning blive indbudt til
åbningen
- Studieretningsdannelsen efter grundforløbet vil blive taget op til
beslutning i bestyrelsen, så snart elevernes valg er kendt
Rektor
- P-pladser: sagen er på ØK udvalget i Lolland kommune 22-11-12
Budgetopfølgning
Sagsfremstilling
Oversigt over regnskab 2012.
1) Overordnet set holder budgettet, så vi forventer at komme ud af
2012 med et mindre underskud.
2) Naturfagspuljen 1,7 mio. forventes frigivet, hvorefter en fordeling
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af byggeudgifter på anlæg og drift følger. Dvs. kontiene
Byggeadministration, udvendig vedligeholdelse, reparation og
vedligeholdelse, inventar og it –varer og it tjenesteydelser vil samlet
stemme med budgettet. Hvad der resterer, vil blive ført over på
anlæg.
3) Eksamensudgifter. Der er påbegyndt en udligning, hvorfor beløbet
på de 199.000 forventes at blive en smule mindre som slutresultat,
fremover skal vi nok regne med de 200.000.
4) Undervisningsmiddelkontoen indeholder også udgifter til de nye
laboratorier på en særskilt konto.
Lærerne anmodes om at bruge pengene på faget, så der ikke bliver
så stort et overskud på den konto.
5) Jubilæet har udover på personalelønninger givet ekstra udgifter, der
er bogført på Kurser, møder, forplejning og repræsentation. Der
skal evt. omposteres mellem disse.
Planmæssige forhold
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Økonomisk status og forventet regnskab 2012
Indstilling
Formanden indstiller, at regnskabet pr. 1.11.12 tages til efterretning.
Bilag
Bilag 2 Økonomioversigt 11112
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Beslutning
Den økonomiske udvikling følger budgettet. Skolen har nedbragt det
forventede underskud i 2012 som bestyrelsen ønskede.
Der kan forventes et underskud på 84.986 kr.
Perioderegnskabet skal fremover tilføjes en ekstra kolonne, så
bestyrelsen kan sammenligne med det oprindelige budget.
Budget 2013
Sagsfremstilling
Fremlæggelse af et foreløbigt budget for 2013. Der budgetteres med en
mindre elevnedgang næste skoleår. Der er dog på nuværende tidspunkt en
del ukendte faktorer i budgetlægningen.
Budgettet reguleres, når alle faktorer som afskrivninger i forbindelse med
byggeriet og elevoptag for næste skoleår er kendt.
Planmæssige forhold
Økonomi
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Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Forslag til budget 2013
Indstilling
Formanden indstiller, at forslag til budget 2013 godkendes
Bilag
Bilag 3 Budget 2013
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Beslutning
Budget 2013 blev vedtaget. På næste bestyrelsesmøde fremlægges et
justeret budget, når elevoptag 2013 og afskrivninger er kendt.
Budgettet skal fremover tilføjes en ekstra kolonne, så bestyrelsen kan
sammenligne næste års budget med sidste års oprindelige budget.
Opfølgning af diskussionen om sårbare unge
Sagsfremstilling
I forlængelse af diskussionen på sidste bestyrelsesmøde drøftes, hvordan vi
kan styrke arbejdet med og samarbejdet om de sårbare unge.
Planmæssige forhold
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Hvordan optimerer vi samarbejdet om de sårbare unge?
Indstilling
Bilag
Ingen
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Beslutning
Bestyrelsen ønsker at udvikle redskaberne til at rumme sårbare unge i
gymnasiet, herunder at identificere gruppen og at gøre vejledernes
arbejde mere synligt. Bestyrelsesmedlemmerne orienterede om
kommunens ønske om tværsektorielt samarbejde samt inklusion i
folkeskolen. Der ønskes et tættere samarbejde mellem kommune,
folkeskole og ungdomsuddannelserne (fx om psykolog- og
socialrådgivning), ligesom bestyrelsen opfordrede til, at MG sætter
gang i en debat om stress og forventningspres i gymnasiet.
Netværk af samtlige skoler og ungdomsuddannelser under
kommunernes landsforening (KL) – Orientering v. Henrik Andreasen
Sagsfremstilling
Ungdomsuddannelserne på LF, Guldborgsund og Lolland kommune har
tilsluttet sig KLs interessenetværk af med det formål at sikre, at flere
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gennemfører en ungdomsuddannelse.
Den 24-10-2012 nedsatte det lokale netværk for Lolland-Falster en gruppe,
der deltager i KLs 5 årlige netværksmøder.
Gymnasierne har valgt rektor Peter J.O. Rasmussen, Nakskov Gymnasium.
Henrik Andreasen deltager som repræsentant for folkeskolerne.
Det første netværksmøde har været afholdt i Kolding, hvor der især var
inspiration fra Herning kommune. Der deltager 21 kommuner og 57
uddannelsesinstitutioner i netværket.

Planmæssige forhold
Projektet løber foreløbig frem til december 2013
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning
Bilag
Ingen
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Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning
Udvikling af ledelse og organisation – orientering
Sagsfremstilling
Skolen ønsker at iværksætte et projekt, der skal udvikle ledelse,
organisation og samarbejde på MG. Projektet omhandler samspillet mellem
medarbejdere og ledelse (synlig ledelse, ledelse gennem andre,
kommunikation mv.).
Projektet iværksættes i samarbejde med konsulent Sverri Hammer..
Skolens ledelse gennemfører sideløbende et projekt om udvikling af
pædagogisk ledelse med konsulenterne Birger Hørning og Gitte Lykkehus.
Planmæssige forhold
Økonomi
Høring/Udtalelse
Der skal tages stilling til
Indstilling
Formanden indstiller, at orienteringen tages til efterretning
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Bilag
Ingen
Beslutning
Bestyrelsen godkender projekt ”Ledelse, organisation og samarbejde”
Der skal afsættes midler i budget 2013 til begge projekter.
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Eventuelt
-

-
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Rektor har taget kontakt til fremtidsforsker Marianne Levinsen, som
gerne vil holde oplæg den 5.februar om Udfordringer i provinsen.
Ledelsen foreslår at bestyrelsens gave til skolen i anledning af
jubilæet bliver et kunstværks, som udvælges af Guri Heil,
bestyrelsesformand og rektor i fællesskab. Der foretrækkes et
kunstværk af lokale kunstnere. Beløbet er ikke endeligt fastlagt.
Bestyrelsesformanden takkede de afgående elever for godt
samarbejde i bestyrelsen. Fra næste møde er eleverne repræsenteret
af Morten Schrøder Hansen og Uffe Bressing.

Punkter til kommende bestyrelsesmøder
5. februar fælles møde for bestyrelser
19. marts bestyrelsesmøde
29. maj bestyrelsesmøde
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Information fra bestyrelsesmødet
- Det færdige byggeri
- Fælles bestyrelsesmøde

Referent
LJ

Maribo Gymnasium, Refshalevej 2, 4930 Maribo. Telefon 54 79 04 79. Telefax 54 79 04 78.
E-mail: maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk Hjemmeside: www.maribo-gym.dk. CVR-nummer: 29554250. EAN 5798000557673.

