
Vestfyns Gymnasium 
Langbygårdsvej 4 
5620 Glamsbjerg               16. dec. 2021 
 

Referat bestyrelsesmøde 
16. december 2021 kl. 16.00-18.00 på Vestfyns Gymnasium 

Mødelokale 20 
 
1. Underskrivelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 27. september 
Referatet blev underskrevet 
 
2. Godkendelse af den udsendte dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med en enkelt tilføjelse af punkt omkring musical under evt. 
 
3. Budget 2022 
Gennemgang af 1. udkast budget 2022 
Bilag med budget vedlagt 
Søren Hjelholt Hansen gennemgik budgettet. Der er budgetteret med et resultat tæt på nul, 
men med forsigtige forventninger til elevoptaget, der forventes på linje med indeværende års 
optag. Budgettet blev godkendt som forelagt, men bestyrelsen pointerede, at der gerne 
måtte prioriteres og tilføjes ekstra midler til initiativer der fremmer elevtrivsel og arbejdsmiljø på 
såvel individ- som klasseniveau. Også selv om det kunne risikere at påvirke resultatet. 
 
4. Whistleblowerordning 
Se bilag omkring Vestfyns Gymnasiums whistleblowerordning 
Siden bilaget blev udsendt, har SU/MIO indstillet, at AMR og vicerektor udfører den 
indledende screening. Der vil derefter ske henvisning til rektor, der er ansvarlig for klager. 
Såfremt rektor er involveret, vil der ske henvisning til bestyrelsesformanden. Vestfyns 
Gymnasium har lang tradition for, at klager behandles med stor omhyggelighed. At der er stor 
tryghed ved at henvende sig til skolens rektor, der normalt tager sig af klagesager. Det er 
således også forventningen, at klagevejen er uændret og whistleblowerordningen er et ekstra 
tiltag til eventuelle situationer der ikke skønnes dækket af den normale klagevej. 
 
5. Coronasituationen på VG 
Orientering omkring restriktionerne for ungdomsuddannelserne 
Der har siden sommerferien kun været ganske få tilfælde af Covid-19. I alle tilfælde er smitten 
inddæmmet inden den nåede at sprede sig på skolen. På grund af de seneste restriktioner er 
det besluttet at juleafslutningen afholdes klassevis og uden dans omkring juletræet. Det har 
således også været nødvendigt at aflyse julefrokosten for lærerne samt at aflyse årets sidste 
fest for eleverne. Der forventes ikke mildere krav når vi vender tilbage efter juleferien, men vi 
forventer og håber, at det ikke bliver nødvendigt at overgå til virtuel undervisning. 
 
6. Status på Visions- og strategiplan 
Orientering om status på udvalgte temaer 



Søren Hjelholt Hansen og Vivi Rejnhold Sørensen orienterede om status på visionsarbejdet. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning – men udtalte især roser for arbejdet med at 
synliggøre 2. fremmedsprogsfagene. 
 
 
7. Bestyrelsens sammensætning 
Orientering om udtrædelser og forslag til tiltrædelser 
Ole Nørregaard Jensen orienterede om de forventede udtrædelser. Det undersøges til næste 
møde, om der måske er behov for en justering i vedtægterne ift. til den ønskede 
sammensætning for bestyrelsen.  
Kirsten Møller annoncerede, at hun stopper som skoleleder på Tommerup Skole februar 
2022. Bestyrelsen takkede for Kirstens mange gode input og store engagement, der 
forventes afklaring senere omkring tidspunkt for tiltrædelse af ny repræsentant fra 
skolelederne. 
Nikolaj Leed Henriksen er genvalgt til byrådet i Assens Kommune, og er genudpeget til 
bestyrelsen. Bestyrelsen ønskede Nikolaj tillykke med begge valg. 
 
8. Finansiel strategi 
Godkendelse af ændret ordlyd i pkt. 2.4, 2.5 og 3.6 
Se bilag 
Bestyrelsen godkendte ændringerne som forelagt. 
 
9. Regnskabsinstruks 
Godkendelse af regnskabsinstruksen 
Se særskilt bilag 
Bestyrelsen ønsker tydelig sammenhæng mellem den finansielle strategi og 
regnskabsinstruksen. Jan Helskov Hansen, Ole Nørregaard Jensen og Søren Hjelholt Hansen 
vil i samarbejde med økonomiansvarlig Mette Baunehøj Eilstrup lave forslag til godkendelse 
på bestyrelsesmødet i januar.  
 
10. Meddelelser 
   a) Rengøringspersonale 
En rengøringsassistent har sagt op. Proces omkring ansættelse er igangsat. 
   b) Studiesekretærvikar 
Der er ansat en vikar indtil sommerferien pga. langtidssygemelding på kontoret. 
   c) Musical 
Vivi Rejnhold Sørensen orienterede om arbejdet med musicalen. Bestyrelsen blev inviteret til 
premieren. 
 
11. Dato for næste bestyrelsesmøde 
Næste ordinære bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 25. januar kl. 16.00-18.00 



 
12. Eventuelt 
Intet til evt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________  __________________________________ 
Ole Nørregaard Jensen (formand)  Jan Helskov Hansen (næstformand) 
       
 
________________________________  _____________________________________ 
Nikolaj Leed Henriksen   Kristine Lawaetz Lyngbo 
 
 
___________________________________  _____________________________________ 
Kirsten Møller     Poul Dalgaard Jensen 
 
 
____________________________________  ______________________________________ 
Jakob Kildehave   Maya Skelmose Meisel, 2x 
 
 
______________________________  ______________________________________ 
Aske Slyngbom Nielsen    Søren Hjelholt Hansen (rektor) 
 
 
 


