
1/2 
 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2022 via TEAMs 

Til stede: 

Henrik Christensen (HC), Vagn Sanggaard Jakobsen (VS), Berit Hvalsøe (BE), Marianne Hoff Andersen (MA), 
Jesper Ulrich Jørgensen (JJ), Thomas Dragsdal fra 2.a (TD), Torben Ibsgaard Jacobsen (TI), Jan Andersen (JA), 
Tonning Troels Klem Thomsen (TTH), Lene K. Eilertsen (LE) og Brian Olesen (BO). 

Afbud: Camilla Schmidt (CS), Ole Vive (OV), Emmeline Sunekær Bertelsen fra 2.w (EB) 

Referent: Brian Olesen (BO). 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 16.03.22 (bilag 1) 

Godkendt og fremsendes til elektronisk underskrift. 

- Der mangler mange ansøgere til de sundhedsfaglige uddannelser. 

3. Konstituering af bestyrelsen for perioden 2022-2026 

Lene gennemgik: 

- Der skal findes formand og næstformand. 
- Henrik Christensen (HC) og Vagn Sanggaard Jakobsen (VS) stiller op som hhv. formand og 

næstformand. 
- Der var opbakning til konstituering! 

Bestyrelsen godkender konstituering således at Henrik Christensen (HC) fortsætter som formand og Vagn 
Sanggaard Jakobsen som næstformand. 

4. Budget per 31.3.2022 (bilag 2+3+4) 

Tonning (TTH) præsenter til kommentering eller spørgsmål: 

- For 1. kvartal 2022 var der budgetteret med et underskud på t.kr. 202 men der er realiseret et 
overskud på t.kr. 16 for perioden.  

- Afventer fortsat ministeriets svar på partshøring af det beskåret geografiske grundtilskud/særskilt 2 
skole taxameter, vi forsætter med at rykke for svar. 

- Renovering af bygning i Haslev: grundet forsinkelse med aflevering påbegyndes afskrivningerne 
først i 2. kvartal. 

- Kantine: udsalgspriser er blevet regulering således at der tages højde for de stigende priser på råvarer. 

Bestyrelsen tager budget til efterregning. 

5. Elevfordelingsmodel – politisk delaftale vedtaget den 23. maj. (bilag 5) 

Lene (LE) orienterede til kommentering: 

- Justeringen af elevfordelingsaftalen med en ny justering om et nærhedsprincip. Vedtaget ved 3. 
lovbehandling d. 9/6 2022. 

- Fra 2022-23: Afskaffelse ventelister og stop for optag for seks institutioner. 
- Fra 2023-24: Ny elevfordeling træder i kraft. 
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- Elevernes transporttid bliver således kortere end i dag. 
- Lodtrækning erstattes af transporttid i fordelingen af pladserne på gymnasierne, så man får større 

chance for en plads på det lokale gymnasium. 
- Elementer i aftale: Elevkapacitet og to forskellige fordelingsmåder (fordelings- eller afstandszone).  
- Videre proces: 

1) Efteråret 2022: Regionen forholder sig til kapacitet for hver enkelt skole. Ministeriet 
fastlægger hvilken zone de enkelte skoler ligger i. 

2) Ansøgere får information om fordelingskriterierne. Ansøgere sender ansøgning. 
3) Centralt it-værktøj samt regionerne fordeler ansøgere. 

- Eksempel på tabel over kapacitet, tilgang og ansøgere opgjort på afdeling og uddannelse. MSG-
Haslev kapacitet opgjort til 4 STX-klasser og MSG-Ringsted med 5 STX-klasser.  

- Opmærksomhedspunkter:  
o Vejledning og information til elever i forbindelse med optag 2023-24. Egen og UU. 
o Presse og indbyrdes konkurrence mellem gymnasierne. Retorik om at elever der mister 

deres frie valg. 
o Kapacitetsudmelding fra UVM. Er det muligt at komme med kommentarer. 
o Minimumskapacitet. For MSG gælder det for begge afdelinger eller afdelingsvis. Minimum 

på 84 elever. 
o Nærhed – 45 minutters transport (nedsat fra 60 minutter). Kan der være elever i sydlige del 

af Faxe kommune der ikke indstilles til MSG. Afventer nærmer regler om opgørelse af 
transporttid.  

Diskussion af mulige konsekvenser for MSG: 

- HC: Det kan som udgangspunkt tegne godt at nærliggende gymnasier til Ringsted har fået reduceret 
deres kapacitet. Men der er et paradoks i forhold til afstandskriterium at borgere i egen kommune 
ikke garanteres plads på det lokale kommunale gymnasium. 

- TI: Hvad kan man gøre for at ændre transportmuligheder til MSG-Haslev? 
o LE: Faxe kommune stiller gymnasiebus fra Faxe ladeplads til rådighed der kan sikre eleverne 

kortere transport. Fra Faxe ladeplads er transporttiden 45 minutter. 
o MA: Bestyrelsen skal sende ønske og behov for ”gymnasiebus” transport til kommunen. 

Her kan det undersøges om ”gymnasiebus” fremgår ved søgning i rejseplan. 
- BH: Rekrutteringsindsats er meget vigtig da det kan være svært at fremskrive konsekvens 

elevfordelingsmodellerne. 
- HC: Hvad er næste opmærksomhedspunkt for bestyrelsen? 

1) LE: Det er lovtekst og afgørelse af minimumkapacitet gælder afdelingsvis. 

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. Det blev besluttet at skrive brev til kommunen snarest muligt 
om betydning af ”gymnasiebus” fra Faxeladeplads. 

6. Tilsynet – status og afrapportering 

Lene (LE) gennemgik fremsendt redegørelse og kommentarer til tilsynsrapportering: 

- Det har været et udfordrende forløb i forhold til samarbejde. 
- Der har været kritik af skolens evalueringsstrategi og opfølgning. Den er nu omskrevet og lagt på 

skolens hjemmeside med detaljeret beskrivelse af selvevaluering, opfølgning, kvalitetssystem og 
strategiplaner for udvikling. 

- Model: 1) konkrete mål, 2) indsatser/aktiviteter, 3) forankring og 4) evaluering af indsats. 
- Nedslag knyttet skolekultur: 

1) Samskabende samtaler (Marianne Tolstrup). Studievejledere arbejder med model. 
2) Forankring af kultur efter Covid19. Tydeligere dialog mellem lærere/ledelse og elever. 

Diskussion og kommentering af tilsyn og afrapportering: 

- MA: Studser over at initiativer ikke ser ud til at slår igennem på karakterer endnu. Det kan være 
udfordrende at slippe ud af tilsyn.  
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1) LE: Den sidste statistik er fra 2020-21. Det er før initiativer er iværksat. 
- HC: Tankevækkende at opmærksomhed er rettet mod MSG. Særligt i lyset af det nye ”ikke”-tilsyn 

1) LE: Opmærksom  

Bestyrelsen tager orientering til efterretning. 

 

7. Orientering: 

- COVID-19, eksamensperioden og afslutning. 
• 3.g elever har nu en skriftlig eksamen. 2.hf har også særlig model.  
• Dimission gennemføres som planlagt på MSG-Haslev d. 24/6 og på MSG-Ringsted d. 25/6. 

- Klasser i 2022-22.  
• MSG-Ringsted: 4 STX-klasser der fyldt op. Har fået godkendt teknisk overkapacitet. 
• MSG-Haslev: 4 STX-klasser der ikke er fyldt helt op. 1 HF-klasse. 

- Praksisrettede studieretninger – status på processen.  
•  Afventer svar fra minister i forholdt til taxameter. 

8. Evt. 

- HC: Tak til Berit for tid i bestyrelsen. 
- BH: Mødes med Lene i uddannelsesudvalg. 

 

Kommende møder: 

- Onsdag den 14. september 2022 kl. 12.00-17.00 på MSG Ringsted 
- Onsdag den 14.december 2022 kl. 16.00-18.00 på MSG Haslev (efterfølgende julefrokost) 
- Onsdag den 15. marts 2023 kl. 16.00-18.00 på MSG Ringsted 


