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Referat af bestyrelsesmøde 

6. oktober 2020 kl. 16-19 
 
Deltagere: Hans Stige, Thomas Specht Ludvigsen, Hans Ole Sørensen, Valdemar Fredensborg, Nicolai 
Kamper Berggren, Maria Fjord, Henrik Andreasen, Lise Damsbo Savic og Michael Levy Bruus (sekretær) 
Afbud: Pia Ulrich Jensen  
 

  Opfølgning 

1 Godkendelse af referat 
1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 2. juni 2020 

 

Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 

- Møde med formand og rektor for Nakskov Gymnasium og HF den 8. oktober 
 

Rektor 
- Status på MG 

- Skolen har 349 elever – 255 stx’ere og 94 hf’ere. 
- Børne- og undervisningsministeren godkendte den 5. oktober skolens 

lokale studieretning med biologi A, kemi B og idræt B i optageårene 
2021-22 og 2022-23. 

- Skolen har den 5. oktober modtaget en tilkendegivelse fra Lolland 
Kommune med ønske om at leje lokaler til en ny kommunal, international 
skole. 

- Forslag til finanslov for 2020 
- Bus- og togtider til/fra skole morgen/eftermiddag 

- Skolen retter henvendelse til Lollandsbanen. 
- Påvirkning af situationen omkring corona på MG’s hverdag 

- Afvikling af studietur  
- Brobygning i efteråret 
- Aflysning af arrangementer: introprogram, fester, besøg, orientering 

 

 

4 Studieretningsvalg 
Sagsfremstilling 
Rektor fremlægger elevernes valg af studieretning med oplæg til oprettelse af 
studieretninger og klassedannelse. Eleverne afgiver deres valg den 5. oktober. 
Bestyrelsen drøfter på denne baggrund valget og implikationer heraf. 

 
Planmæssige forhold 
Beslutning vedr. oprettelse af studieretninger og formering af nye studieretningsklasser 
skal være truffet ved udgangen af uge 41. Skemalægningen igangsættes i uge 43/44. 

 
Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
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- 
Der skal tages stilling til 
Rektors forslag til oprettelse af studieretninger samt klassedannelsen efter 
studieretningsvalget. 

 
Indstilling 
- 

Bilag  
Bilag følger på mødet 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tager valget til efterretning og glæder sig over, at 102 af skolens 105 elever 
får opfyldt deres 1. prioritet. Bestyrelsen er tilfreds med, at 7 ud af 8 studieretninger 
oprettes. Bestyrelsen er endvidere meget positive over for klassedannelsen. 
 

5 Skolens uddannelsesbud 
Sagsfremstilling 
I efteråret 2019 vedtog bestyrelsen en justering af skolens udbud af studieretninger, 
fagpakker og valgfag gældende fra skoleåret 2020-21. Rektor foreslår et uændret udbud, 
dog med forbehold for Børne- og undervisningsministeriets godkendelse af ansøgning om 
lokal studieretning. 

 
Planmæssige forhold 
Skolen har ansøgt Børne- og undervisningsministeriet om en forlængelse af skolens lokale 
studieretning med biologi A, kemi B og idræt B, som skolen har fået godkendelse til i 
årene 2018-20. Svar forventes senest i november 2020. 
Der er bestyrelsen, som vedtager skolens udbud. Udbuddet skal oprettes i Optagelses.dk. 

 
Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Forslaget er hørt i SU. For så vidt angår udbuddet af fagpakker på hf, er det afstemt med 
rektor Peter JO Rasmussen, Nakskov Gymnasium og HF. 

 
Der skal tages stilling til 
Forslaget om uændret udbud af studieretninger, fagpakker og valgfag. 

 
Indstilling 
Det indstilles, at bestyrelsen følger rektors forslag. 
 

Bilag 
- 

Beslutning 
Bestyrelsen godkender uændret udbud i skoleåret 2021-22. 

 

6 Budgetopfølgning 
Sagsfremstilling 
Budgetopfølgningen for januar-august 2020 giver ikke anledning til bekymring. Som følge 
af den positive søgning og et lavere frafald end forventet får skolen forventeligt ca. 1.000 
t.kr. mere i tilskud. Situationen omkring corona har effekt på skolens omkostninger, som 
er lavere end forventet. Tilbygningen til A-bygningen, toiletter i tilbygningen og inventar 
til tilbygningen påvirker skolens økonomi, jf. bestyrelsens beslutninger herom. Skolen 
forventer at komme ud af finansåret 2020 med et overskud. Opfølgningen gennemgås. 
 

Planmæssige forhold 
I 2020 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 45 hf-kursister og med 
samlet 328,9 årselever. Søgningen til skolen var markant bedre end forventet. Ultimo 
september 2020 har skolen 106 aktive 1g’ere og 56 aktive 1hf’ere. Som følge af corona 
har skolen dog færre udvekslingsstudenter end forventet. Skolen forventer at få mellem 
345-350 årselever i 2020. 
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Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Budgetopfølgningen er forelagt og gennemgået i SU og skolens økonomiudvalg. 

 
Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
 

Bilag 
6.1 Budgetopfølgning januar-august 2020 
6.2 Nøgletal januar-august 2020 

 
Beslutning 
Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning. Bestyrelsen ønsker på mødet i 
december at drøfte økonomiske prioriteringer for finansåret 2020 og 2021. Rektor skal 
forberede oplæg herom med inddragelse af skolens økonomiudvalg. 

7 Midlertidig nedlukning af Maribo Gymnasium 
Sagsfremstilling 
Fredag den 18. september om eftermiddagen blev en af eleverne på Maribo Gymnasium 
testet positiv for COVID-19. Efter drøftelse med og på anbefaling fra myndighederne vil 
Maribo Gymnasium være lukket frem til og med onsdag den 23. september 2020. På 
mødet giver rektor en nærmere redegørelse for forløbet. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse af skolens håndtering i forbindelse med den 
midlertidige nedlukning den 21.-23. september. Bestyrelsen roser tillige det store arbejde 
i forbindelse med den midlertidige nedlukning og ansvarsbevidstheden ift. elever og 
medarbejderne. Forløbet kan meget vel være anderledes ved at nyt tilfælde af smitte, 
men der er i bestyrelsen enighed om at følge myndighedernes anvisninger og om hellere 
at gøre for meget end for lidt. Endelig udtrykker bestyrelsen tilfredshed med den hurtige 
overgang til virtuel undervisning samt den efterfølgende konstruktive drøftelse af den 
virtuelle undervisning i Pædagogisk Råd (PR) den 1. oktober med inddragelse af elevernes 
oplæg og synspunkter.   

 

8 Nysted-bussen 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen besluttede for år tilbage at tilbyde en busforbindelse til elever fra det 
sydøstlige Lolland. Nysted-bussen, som den populært hedder, bringer elever til MG kl. 
8.00 om morgenen og henter dem igen kl. 15.00. Over årene har der været færre og 
færre elever, som har benyttet tilbuddet, der nu ikke længere er rentabelt at opretholde 
for skolen. Rektor foreslår derfor en nedlæggelse af Nysted-bussen. På mødet suppleres 
sagsfremstillingen med geografiske data ift. elevernes bopæl. 
 

Planmæssige forhold 
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Der er ikke nogle kontraktmæssige bindinger. Aktuelt bruger blot én bussen. 
 

Økonomi 
Skolen anvendte ca. 300.000 kr. på tilbuddet i 2015-16. Aftalen blev genforhandlet i 
2016-17, hvilket medførte en prisreduktion på ca. 30%. Aktuelt koster ordningen ca. 
170.000 kr. årligt.  
 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til  
Rektors forslag om nedlæggelse af Nysted-bussen. 
 

Indstilling 
- 

Bilag  
- 

Beslutning 
Bestyrelsen vedtager, at Nysted-bussen lukkes. Nedlukningen skal ske i dialog. 
Bestyrelsen er positiv over for en evt. genoptagelse af Nysted-bussen, hvis der skulle 
opstå et behov. 

9 International skole 
Sagsfremstilling 
Lolland Kommune vil etablere en international grundskole. Der er endnu mange 
uafklarede forhold, men projektet er budgetmæssigt vedtaget. Maribo Gymnasium 
bidrager som samarbejdspartner på projektet, herunder også som bidragsyder til den 
vedhæftede konsulentundersøgelse. Projektet skal ses i relation til Femern-projektet. 
Lolland Kommune ønsker at indgå en lejeaftale med MG, hvor kommunen lejer dele af S-
bygningen til formålet. Rektor giver en status på projektet. Efterfølgende drøfter 
bestyrelsen skolens indspil til projektet. 

 
Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag 
9.1 International skole – rapport (til orientering) 
 

Beslutning 
Bestyrelsen tager rektors redegørelse til efterretning. Bestyrelsen nedsætter en 
styregruppe bestående af Hans Stige og Thomas Ludvigsen, der kan bistå rektor i arbejdet 
og dialogen med Lolland Kommune. Bestyrelsen skal være samlet i sin konklusion. 

 

10 Ny strategi og indsatsområder for skoleåret 2020-21 
Sagsfremstilling 
Skolens aktuelle strategi udløber ved udgangen af skoleåret 2020-21. Skolen arbejder 
ikke længere med mål knyttet til resultatlønskontrakt, men vil derimod arbejde med 
nogle indsatsområder, som vil være tæt knyttet til skolens strategi. Situationen omkring 
corona har medvirket til at arbejdet med strategiske indsatsområder er presset lidt 
baggrunden. Rektor vil på mødet opridse nogle forskellige dagsordener og tendenser 
som oplæg til arbejdet med en ny strategi samt indsatsområder.  

 
Planmæssige forhold 
- 
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Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
- 
Der skal tages stilling til  
Forslag fra formand og rektor om afholdelse af seminar enten ultimo november eller i 
løbet af januar, herunder også bestyrelsens forventninger til seminaret. 
 

Indstilling 
- 

Bilag 
Bilag udleveres på mødet. 
 

Beslutning 
Bestyrelsen udtrykker tilfredshed med rektors oplæg og beslutter at placere seminaret i 
januar. Forberedelsen af seminaret skal drøftes på mødet den 8. december. Ud over 
bestyrelsen skal der deltage yderligere tre elever, tre lærere, to TAP’ere og hele ledelsen. 
Bestyrelsen ser gerne, at der inviteres en oplægsholder udefra. Bestyrelsen ønsker dialog 
med og inddragelsen af medarbejderne prioriteres i arbejdet med en fornyelsen af 
strategi og indsatsområderne.   

11 Bestyrelsesmøder i 2020 
 

 8. december kl. 16-19 
 
Rektor udsender doodle ift. seminar i januar 2021. 
 

 

12 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Budget 2021 
Strategiske indsatsområder for MG samt ny strategi (seminar) 
Ungdomsuddannelse på Lolland  
Den nye ferielov  

 

13 Information fra bestyrelsesmødet 
Bestyrelsen udtrykker stor anerkendelse af skolens håndtering i forbindelse med den 
midlertidige nedlukning den 21.-23. september. Bestyrelsen roser tillige det store arbejde 
i forbindelse med den midlertidige nedlukning og ansvarsbevidstheden ift. elever og 
medarbejderne. Forløbet kan meget vel være anderledes ved at nyt tilfælde af smitte, 
men der er i bestyrelsen enighed om at følge myndighedernes anvisninger og om hellere 
at gøre for meget end for lidt. Endelig udtrykker bestyrelsen tilfredshed med den hurtige 
overgang til virtuel undervisning samt den efterfølgende konstruktive drøftelse af den 
virtuelle undervisning i Pædagogisk Råd (PR) den 1. oktober med inddragelse af elevernes 
oplæg og synspunkter.    

 

14 Eventuelt  
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