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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 18.9. 2012
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1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
- Skolestarten
Som tidligere år har skolestarten været særdeles fredelig, hvor de ældre elever har taget
pænt og flot imod de nye elever. Der startede 147 nye elever, der desværre allerede nu
er blevet til 137. Der faldt allerede et par elever fra i løbet af de første par dage, og
efterfølgende har vi bl.a. mistet 4 til handelsskolen (venindeeffekt?). Hvis vi med det
nuværende elevtal – eller færre – til jul kan danne 5 studieretningsklasser, så går vi fra
seks klasser i 1g til fem klasser de sidste 2 ½ år. Men det afhænger af elevernes valg af
studieretning. Dette er meldt ud på SU-møder i foråret og i september.
- Personaleturen til Hamborg.
Både medarbejdere og de deltagende bestyrelsesmedlemmer melder tilbage om en
særdeles vellykket tur.
- Ringkøbing Elite
Startede op den 3.9. med første fælles træning. Der trænes to eftermiddage om ugen og
én morgen fra 7.45 – 9.30, hvorefter eleverne får morgenmad her på skolen. Der
deltager 14 elever her fra skolen i dette nye projekt.
- Skolens målsætning – revision af punkt om ”nærhed til og samarbejde med
lokalområdet”
Bestyrelsen nikkede til det forslag, som rektor fremlagde. Herefter vil dette punkt på
hjemmesiden kunne revideres og opdateres. Lærerne skal så i gang med at lave konkrete
forslag i deres fag til, hvordan den nye målsætning kan indarbejdes i fagene. Tages op
på næste PR-møde.
- Opgørelse til UVM – opfølgning på max. 28 reglen.
Bestyrelsen godkendte en indberetning til UVM med antal elever og klassegennemsnit
for de nye 1g klasser. UVM vil følge op på, om skolerne holder de maks. 28 i de nye
klasser. På tælledagen den 11.9. havde vi 139 elever fordelt på 6 klasser - et gns. på
23,2 elever pr klasse.
3. Økonomiopfølgning til og med juli (bilag 1).
Rektor gennemgik resultatet til og med 30.7.2012. Resultatet viste et overskud, der var 700
tkr. bedre end forventet på nuværende tidspunkt. Det skyldes først og fremmest, at
indtægterne havde været større end forventet (flere elever) samt en tidligere udfakturering

af især husleje til VUC, kommunen og andre. De direkte lønomkostninger, som udgør 85 %
af budgettet, styres meget flot, idet forbrug og budget her passer sammen på nær 63.000 kr.
– ud af et forbrug på knap 17 mio. kr. Der er p.t. 12 flere nye elever i de nye 1g klasser end
forudset i budgettet. Den ekstra indtægt, som det vil give fra tælledagen i september, går
ca. lige op med udgifterne til den ekstra, sjette klasse, som vi i foråret var nødt til at oprette
pga. max. 28 i de nye klasser. Der var i dec. 2011 kun budgetteret med fem nye klasser.
Årets resultat forventes derfor stadig at lande på det budgetterede. Bestyrelsen tog
orienteringen til efterretning.
4. Orientering om PWC´s rapport om gymnasiernes økonomi – benchmarking. (bilag 2).
Ringkjøbing Gymnasium har formået at vokse i elevtal uden, at omkostningerne er fulgt
tilsvarende med op. Vores elevtal er vokset med 21 % siden 2007, men antal årsværk er kun
vokset med 4 %. Så vi er blevet mere effektive. På landsplan er elevtallet vokset med 23 %
og årsværk er vokset med 16,6 %.
Ang. likviditeten har vi med tilbagebetalingen af en del af huslånet for et par år siden
naturligvis forringet vores likviditet, men vi skylder til gengæld ikke ret meget. Derfor er
vores balance gået ned – ligesom finansieringsgraden - (vi skylder det halve sammenlignet
med andre skoler), og soliditeten er i top sammenlignet med de andre (+ 65 %). Det gør
også, at vi har en positiv pengestrømsopgørelse – som ét af de få gymnasier i landet.
Vores bygningsomkostninger er forholdsvist høje sammenlignet med andre skoler. Vi har
dels mange m2 (også pr elev) sammenlignet med andre skoler, og vi har egne udendørs
faciliteter og sportsanlæg.
Vi ligger over landsgennemsnittet i udgifter pr årselev til ledelse og administration. Det er
ganske naturligt for en lille skole. Men vi ligger også over, fordi der er flyttet opgaver fra
undervisning til administration (datavejledning, AV-support, bogadministration og
skemalægning). Opgaver, der tidligere blev varetaget af lærere og nu varetages af TAPpersonalet (IT-supporter og sekretær).
Bestyrelsen roste skolen for effektiv økonomistyring gennem årene.
5. Orientering om finanslovsforslaget – takster m.v. (bilag 3).
Rektor redegjorde for første udgave af finanslovforslaget, hvor der er lagt op til en mindre
stigning i taksterne på 400 kr. pr elev for det kommende budgetår. For to år siden var
situationen den, at der blev sparet 1700 kr. pr elev. Så alt andet lige ser det fornuftigt ud
for 2013. Finanslovsforslaget forventes vedtaget i slutningen af året, og så kan ledelsen
fremlægge det nye budgetforslag for 2013 på decembermødet i bestyrelsen. Hvis man ser 34 år længere frem, er der lagt op til, at der skal spares 4 %. Hvis det holder til den tid, skal
vi virkelig spænde livremmen ind. Men der kan ske meget inden da, så det ikke holder.
6.

Beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2012/2013 (bilag 4).
Bestyrelsen vedtog ledelsens oplæg, hvorefter vi fortsætter med samme udbud som hidtil i
studieretningerne – altså 9 i alt. Der tilføjes to nye valgfag på A-niveau (fysik og kemi) samt
to nye valgfag på C-niveau (naturgeografi og kemi). Bindingen med tysk som andet
fremmedsprog i a-klassen ophæves fra jul i år. Da elevrådet nu i flere år har ønsket
psykologi som valgfag, skal vi igen i dette skoleår forsøge at udbyde psykologi som
studiekreds, og at det skal ligge i tidsrummet 14-16.
På denne måde imødekommes elevernes ønske i år, og vi får prøvet interessen af. Det blev
forsøgt i forrige skoleår, men strandede på, at rektor ikke kunne finde en lærer til denne
studiekreds. Rektor prøver igen.

7. Orientering om udmøntningsaftalen for resultatlønskontrakten for sidste skoleår
(bilag 5).
Rektor gennemgik den statusrapport, som var blevet brugt som grundlag for den
udmøntningsaftale, der var blevet indgået mellem bestyrelsesformanden, næstformanden og
rektor. På næsten alle områder var de opstillede mål i kontrakten blevet nået. Dog ligger
skolen stadig for højt mht. overtimer, selvom udviklingen går den rigtige vej med færre og
færre overtimer i planlægningstadiet. Lærernes medarbejderrepræsentant kunne oplyse, at
andre gymnasier lå væsentligt højere med overtid. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning og ønskede tillykke med veludført arbejde.
8. Bygningssituationen - specielt nybyggeriet.
Rektor orienterede om nybyggeriet – udvidelsen af to naturvidenskabelige lokaler 106 og
107, der var forløbet som planlagt – både tidsmæssigt og mht. økonomien. Den samlede pris
bliver på 2 mio. kr. inkl. inventar (arbejdsøer og to nye katedere). Hertil skal så fratrækkes
et tilskud på 600 tkr. fra UVM til modernisering af naturvidenskabslokaler, så
nettoinvesteringen bliver på 1.4 mio. kr. for de ekstra 170 m2. Bestyrelsen så på det nye og
bifaldt både udseende, funktionalitet og kvalitet. Der blev udleveret et bilag på mødet med
oversigt over økonomien for byggeriet.
9. Orientering om samarbejdsseminaret den 14.8. 2012 med firmaet ”Attractor”.
Rektor og lærernes medarbejderrepræsentant orienterede om denne dag, der iflg. begge
havde været en god dag, der ses som endnu et skridt fremad i arbejdet med at forbedre
arbejdsmiljøet på skolen. Samarbejdsudvalget arbejder også videre med denne proces.
10. Beslutning om, hvilken information fra dette møde, der skal videregives til
institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.
Alt kan videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside og intranettet i de offentlige
mapper.
11. Forslag til dagsordenen til næste møde.
Ingen.
12. Evt.
John G. meddelte, at han ikke kunne komme til decembermødet.
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Økonomioversigt for de første 7 måneder 2012 – til og med juli.
PWC ´s rapport om gymnasiers økonomi – benchmarking med andre.
Oversigt over de nye takster fra finanslovsforslaget fremlagt i august.
Ledelsens indstilling til skolens udbud af studieretninger og valgfag.
Status på resultatlønskontrakten for sidste skoleår.

med venlig hilsen
Formand for bestyrelsen: Jørgen Iversen og rektor Tonny Hansen
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