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Referat af bestyrelsesmøde  

23. august 2022 kl. 16.00-19.00 
 

Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ann-Berit Schelde, Andreas Bech Thustrup Nielsen, 
Maria Fjord og Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus (sekretær)  
Afbud: Nikoline Rogert, Lise Damsbo Savic 
 

  Opfølgning 

1 Godkendelse af referat 
1.1 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde på MG den 28. april 2022 
1.2 MG referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2022 

 
Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt. Nyt fra elevrådet indgår ikke under meddelelser, fordi elevrådet ikke har holdt 
møde i dette skoleår. 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 

- Generalforsamling i Gymnasiebestyrelsesforeningen den 20. juni 2022 
- Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium 

 
Rektor 

- Status på MG 
- Skolen har aktuelt 306 elever fordelt på 229 stx’ere og 77 hf’ere 
- Adjunkt Maria Willemann stoppede ved udgangen af skoleåret 2021/22 
- Adjunkt Mads Præstegaard stoppede ved udgangen af skoleåret 2021/22 
- Adjunkt Christian Lundmand stoppede ved udgangen af skoleåret 2021/22 
- IT-konsulent Muj Berisha stopper 31. august 2022 
- Susanne Kristensen (biologi) er ansat i et årsvikariat 
- Line Langfeldt Jensen (billedkunst) er ansat i et årsvikariat 
- Sofie Frei (dansk, engelsk) er ansat i en fast stilling 
- Kristina Sommerlund (engelsk, musik) er ansat i en fast stilling 
- Thomas Mariager Pedersen (biologi, fysik) er ansat i skånestilling 
- Michael Skovbo Falkland er ansat som IT-konsulent 
- MG er ikke berørt af Google-problematikken 
- Skolen afventer kapacitetsudmelding vedr. elevoptag i 2022/23 fra BUVM 
- Bus- og togtiderne passer fortsat ikke godt med skolens ringetider 

- Nysted-bussen 
- Samarbejde mellem Borgerskolen, Sct. Birgitta og MG 

 

 

4 Budgetopfølgning 
Sagsfremstilling 
Budgetopfølgningen for januar-juli 2022 viser behov for stram styring af økonomien i 
efteråret 2022. Tilskuddene er lidt højere, men de forventes i andet halvår at blive mindre 
end forventet som følge af tilgang og frafald. Dette modsvares tildeles af færre 
personaleomkostninger som følge af mindre aktivitet i efteråret samt ekstraordinære 
tilskud. Skolen forventer at komme ud af 2022 med et overskud. Rektor gennemgår 
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budgetopfølgningen og fremlægger nøgletal.  
 

Planmæssige forhold 
I 2022 har skolen budgettet med et optag på 79 stx-elever og 46 hf-elever. Tilgangen er 
lavere end forventet. Ved aktivitetsindberetningen i marts havde skolen 5 elever færre end 
det budgetterede. Skolen forventer at få 319 årselever i 2022, hvilket er lidt færre end 
forventet.    
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
Budgetopfølgningen er fremlagt i skolens økonomiudvalg og i SU. 

 
Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
Det foreslås, at budgetopfølgningen tages til efterretning. 
 

Bilag 
4.1 Budgetopfølgning januar-juli 2022 
4.2 Balance januar-juli 2022 
4.3 Nøgletal januar-juli 2022 
 

Beslutning 
Budgetopfølgningen tages til efterretning. Bestyrelsen ønsker fokus på og stram styring af 
udgifterne til energi. 

5 Alkohol og ungdomsuddannelserne 
Sagsfremstilling 
I begyndelsen af august modtog skolen et Fællesbrev fra Sundhedsstyrelsen, Danske 
Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier om alkohol på ungdomsuddannel-
serne. Med afsæt i brevet fremlægger rektor erfaringer fra andre gymnasier, hvorefter 
bestyrelsens drøfter brevets indhold og udstikker en ramme for skolens arbejde med 
problematikken vedr. alkohol på ungdomsuddannelserne.  

 
Planmæssige forhold 
Brevet har ikke været drøfter i SU, PR eller med elevrådet. 
 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
Bestyrelsens holdning til brevets indhold og skolens arbejde med problematikken vedr. 
alkohol på ungdomsuddannelserne. 
  

Indstilling 
- 

Bilag  
5.1 Fællesbrev om alkohol august 2022 
 

Beslutning 
Bestyrelsen drøftede punktet og ønsker en bred diskussion på skolen blandt elever og 
medarbejder om alkohol og ungdomsuddannelserne. 

 

6 Ungdomsuddannelse på Lolland 
Sagsfremstilling 
På møde den 10. december 2019 gav bestyrelsen udtryk for, at det var dens opfattelse, at 
udbuddet af gymnasiale ungdomsuddannelser i Lolland bedst sikres gennem en samling af 
de gymnasiale ungdomsuddannelser i Lolland med undervisning på mere end en lokation. 
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Formand og rektor giver en status, hvorefter bestyrelsen drøfter ungdomsuddannelse på 
Lolland. 

 
Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
- 

Bilag  
6.1 Gymnasieuddannelse på Lolland 
 

Beslutning 
Sagen blev drøftet. 

7 Lolland Internationale skole 
Sagsfremstilling 
Rektor giver en status over samarbejdet med Lolland Internationale skole (LIS), hvorefter 
bestyrelsen drøfter muligheder og perspektiver i samarbejdet. 

 
Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 

Høring/Udtalelse 
- 

Der skal tages stilling til 
- 

Indstilling 
Til drøftelse. 
 

Bilag 
7.1 Samarbejdsaftale mellem Maribo Gymnasium og Lolland International skole 
7.2 Lejeaftale med Lolland Kommune vedr. leje af S-bygningen 
 

Beslutning 
Punktet drøftet. Skolen arbejder videre med at styrke samarbejdet med Lolland 
Internationale skole. 

 

8 Bestyrelsesmøder i 2. halvår 2022 
 
Mødedatoer:  

• Bestyrelsesmøde den 25. oktober kl. 16-19 

• Bestyrelsesmøde den 6. december kl. 16-19 
 

 

9 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Arbejdet med at sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG  
Overlevering fra den forrige bestyrelse (oktober) 
Ungdomsuddannelse på Lolland 
Alkohol og ungdomsuddannelserne 
Perspektiver i samarbejdet med Lolland Internationale Skole 
Budget 2023 (december) 
Opfølgning på arbejdet med strategiske indsatsområder (december) 
Kvalitetssikringssystem (oktober) 
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10 Information fra bestyrelsesmødet 
Rektor orienterer medarbejderne om bestyrelsens positive indstilling til udlandsrejse for 
medarbejderne i efteråret 2023.  

 

11 Eventuelt  

 

mailto:maribo.gymnasium@Maribo-gym.dk
http://www.maribo-gym.dk/

