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Bestyrelsesmøde 31. januar 

2023 kl. 16.00-17.30 
 
Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Nikoline Rogert, Andreas Bech Thustrup Nielsen, 
Maria Fjord og Thomas Ludvigsen og Michael Levy Bruus (sekretær) 
Afbud: Lise Damsbo Savic 
 

  Opfølgning 

1 Godkendelse af referat 
1.1 MG referat af bestyrelsesmøde 6. december 2022 

 
Beslutning 
Godkendt 

 

2 Godkendelse af dagsorden 
 
Beslutning 
Godkendt 

 

3 Meddelelser 
Bestyrelsesformand 
 
Rektor 

- Status på MG 
- Skolen har aktuelt 298 elever fordelt på 218 stx’ere og 80 hf’ere 
- Skolen har på tælledagen (31. januar 2023) 1 elev mere end forventet 
- Elevfordelingsaftalen justeres så fordeling af elever ud fra indkomst bortfalder 
- Skolen har henvendt sig til Lolland Kommune om finansiering af Nysted-bussen 
- Skolen forventer at komme ud af 2022 med et underskud på ca. 1,3 mio. kr. 
- 18. januar afviklede skolen Åbent hus, hvor skolen fremstod flot og levende 

 

Nyt fra elevrådet 
- Elevrådet drøfter sammen med skolen initiativer til styrkelse af fællesskabet. De 

nye fællessamlinger med mødepligt blev godt modtaget 
 

 

4 Perspektiver i samarbejdet med Lolland Internationale Skole 
Sagsfremstilling 
På baggrund af oplæg fra rektor drøfter bestyrelsen det internationale perspektiv. 
 

Planmæssige forhold 
- 

Økonomi 
- 
Høring/Udtalelse 
PR er orienteret og har bidraget til det internationale perspektiv. 
 

Der skal tages stilling til  
- 

Indstilling 
- 

Bilag 
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4.1 Global Studies – ansøgning om undervisning på engelsk i visse fag 
 

Beslutning 
Bestyrelsen beslutter, at Maribo Gymnasium skal ansøge om engelsk som 
undervisningssprog i visse fag mhp., at skolen udbyder en studieretning, Global Studies, 
fra skoleåret 2024-25. Bestyrelsen bemyndiger rektor til at færdiggøre ansøgningen og 
indsende den til Børne- og undervisningsministeriet. 
 

5 Ungdomsuddannelse på Lolland 
Sagsfremstilling 
Bestyrelsen fortsætter drøftelsen udbuddet af ungdomsuddannelser på Lolland set i lyset 
af elevgrundlag, demografi og den forventede vedtagelse den nye justerede 
elevfordelingsaftale. 
 

Planmæssige forhold 
- 

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

Indstilling 
- 

Bilag 
Bilagsmateriale udleveret på mødet. 
 

Beslutning 
Bestyrelsen beslutter, at Maribo Gymnasium vil ansøge om et selvstændigt udbud af hf-
uddannelse fra skoleåret 2024-25, fordi bestyrelsen ønsker at hjemtage udbuddet, fordi 
hf-eleverne allerede går på skolen som følge af den udlagte hf-uddannelse. Bestyrelsen 
vedtager at følge den procesplan for ansøgningen, som blev drøftet på mødet. 
Bestyrelsen ønsker, at rektor udarbejder ansøgningsmaterialet og indhenter høringssvar 
for de omkringliggende skoler. 
 

 

6 Bestyrelsesmøder i 1. halvår 2023 
 

• 28. marts kl. 16-19 

• 8. juni kl. 16-19 
 

 

7 Emner til kommende bestyrelsesmøder 
Arbejdet med at fastholde og sikre attraktivt studiemiljø og sociale aktiviteter på MG 
Alkohol og ungdomsuddannelserne 
Styrkelse af sammenhængskraften: Hvad skal MG være kendt for ud over, at det er et 
godt sted at være og at lære? 
Opfølgning på arbejdet med strategiske indsatsområder (marts) 
Regnskab for 2022 (marts) 
Institutionens selvevaluering og opfølgningsplan (juni) 
 

 

8 Information fra bestyrelsesmødet 
Rektor orienterer i henhold til den drøftede procesplan medarbejderne om ansøgning om 
engelsk som undervisningssprog i visse fag (Global Studies) og om ansøgningen om udbud 
hf-uddannelse. 
 

 

9 Eventuelt  
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