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Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              25.5.2012 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 24.5.2012 

 

Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Peder Sørensen, Trine Frost Jensen, Inger Hauge, Tove 

Bilberg, Rikke Pedersen Glüsing, Peter Slet, John G. Christensen, Gitte Christiansen og rektor 

Tonny Hansen 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Siden sidst  –  samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.  

- Samarbejdsseminar. 

Skolens samarbejdsudvalg har besluttet at afholde et samarbejdsseminar som opstart til 

det nye skoleår, hvor dagens indhold og ledelse varetages af konsulentfirmaet Attractor 

– en afdeling i Rambøll Management. Alle lærere skal deltage, mens TAP-gruppen har 

besluttet ikke at deltage, da der ikke var problemer i deres APV fra dec. 2011.  

- Elevtallet – nye 1g´ere næste skoleår. 

Rektor oplyste, at der p.t. er 150 nye elever tilmeldt til næste skoleår.   

- Valg af nye elevrådsformand for næste skoleår. 

Elevrådet har på et møde for 2 uger siden valgt ny elevrådsformand – Peter Slet, der 

også bliver elevrådsrepræsentanten med stemmeret fra næste skoleår.  På et møde i 

august, hvor også de nye 1g elever har fået valgt elevrådsrepræsentanter, skal det nye 

elevråd konstituere sig og herunder vælge det andet medlem til bestyrelsen. 

- Ringkøbing Elite. 

Rektor orienterede om det nye tiltag med ekstra træningstilbud til dygtige elever i de to 

sportsgrene fodbold og håndbold. Der er ca. 10 tilmeldt i hver sportsgren, hvor de to 

klubber i byen skal stå for træningen – to eftermiddagstræninger og en morgentræning. 

 

 

3. Ansættelser i foråret og personalesituationen for det kommende skoleår (herunder 

planlægningen af næste skoleår med overtid mv.)  – orientering. 

Rektor orienterede om de nye ansættelser, hvor det som forventet var blevet til fire nye 

fastansættelser (heraf to uddannelsesstillinger). Rektor og lærernes tillidsrepræsentant 

kunne fortælle, at time-fag-fordelingsprocessen i år har været præget af ro.  

Rektor orienterede videre om planlægningen af næste skoleår, hvor det ser ud til, at 

overtidstimetallet igen kommer til at ligge lavt på 2-3 % af de planlagte timer (70.000 timer 

i alt).  Sidste år lå vi lige under 2 %, men for tre år siden var der planlagt med 5,4 % 

overtid. Sammenlignet med andre gymnasier har vi ikke ret meget overtid. Der er stadig 

godt en stilling i overtid – herunder også en del overtid i de humanistiske fag – bl.a. i 

historie, hvor der er to hold, der skal læses som overtid. Det tidligere store pres i 

naturvidenskab (fysik, kemi, geografi, biologi og matematik) er nu næsten væk. Dette er godt 

både for skolens økonomi, idet overtid koster, men også for lærernes helbred.  

Der er næste år 9 lærere over 60 år, som får aldersreduktion med 175 timer hver.  



 

4. Bygningssituationen – Interaktive Tavler.  

Rektor orienterede om nybyggeriet – udvidelsen af fysik- og biologilokaler – som er startet. 

Inventaret – specielt nogle arbejdsøer og særlige lærerkatedere – var blevet væsentligt 

billigere end forventet – ca. det halve.  Byggeriet skal stå færdigt til skolestarten i august. 

Det er nu besluttet at indkøbe 12 interaktive tavler af typen Smart Board og at supplere det 

lille forsøgssæt af Ipads på 6 stk. op til et fuldt klassesæt, så der kan arbejdes på begge 

fronter med inddragelse af ny IT i undervisningen næste skoleår. 

 

5. Økonomiopfølgning januar t.o.m. april.  Bilag 1.  Drøftelse og orientering. 

Rektor gennemgik resultatet for 1. kvartal 2012.  Første kvartal viste et underskud på 83 tkr. 

mod budgetteret 7 tkr. i overskud. Den væsentligste budgetafvigelse var en overskridelse i 

udgifterne til bygningsdrift på 344 tkr., hvilket skyldtes lyddæmpningen af idrætshallen samt 

opsætning af nyt stort lærred og projektor samme sted. Håndværkerne nåede ikke at blive 

færdige før jul, hvorfor udgiften kom med i 2012 i stedet for.  På alle andre punkter i 

budgettet ser det næsten ud som forventet. F.eks. var der kun en afvigelse på 24 kr. på 

personaleomkostningerne, som udgør 85 % af budgettet. Der er 25 flere nye elever end 

forudset i budgettet.  Den ekstra indtægt, som det vil give fra august, går ca. lige op med 

udgifterne til den ekstra, sjette klasse, som vi er nødt til at oprette pga. max. 28 i de nye 

klasser.  Der var kun budgetteret med fem nye klasser. Årets resultat forventes derfor stadig 

at lande på det budgetterede. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.   

 

6. Evaluering af planen for kvalitetssikring og evaluering – hvordan er det gået med 

implementeringen i dette skoleår – en orientering. 

Gymnasiet har gennemført alle planlagte evalueringer – på nær evalueringen af 

evalueringen - og bruger disse aktivt i planlægningen af næste skoleår, ligesom lærerne 

bruger elevernes evalueringer af undervisningen i de forskellige klasser til at justere 

undervisningen, hvis der viser sig at være behov for det. LUDUS har nu fået en ny mulighed 

for nemt at lave spørgeskemaer, hvilket bruges af både administrationen, lærerne og 

eleverne.  

 

7. Skolens målsætning – fra hjemmesiden – drøftelse. Bilag 2. 

Skolens nuværende målsætning blev vedtaget i 2004.  Målsætningen er stadig fin og virker i 

det daglige, men den skal udvides med et punkt om ”nærhed til / samarbejde med 

lokalsamfundet”.  Dette udarbejder rektor og fremsender forslag til bestyrelsen. Med denne 

ændring vedtog bestyrelsen at fortsætte med den nuværende målsætning, idet der så også 

kan og skal stå ”vedtaget i maj 2012”.  Det nye punkt i målsætningen skal så drøftes og 

implementeres på kommende PR-møder. 

 

8. Kapacitetsfastlæggelse for 2012/2013 – beslutning. 

Med baggrund i sidste års udvidelse af fællesarealet i 1g området, udvidelsen af to 

klasselokaler i denne sommerferie og den nye lov om max. 28 elever pr klasse vedtog 

bestyrelsen at hæve skolens kapacitet, så den fremover er på et optag af 6 klasser og 168 

nye elever pr år og en samlet kapacitet for alle tre årgange på 450 og 19 klasser.   

 

 

9. Ledelsens nye resultatkontrakt for skoleåret 2012/2013 – herunder udvælgelse af 

specielt skolespecifikt indsatsområde/mål for det nye skoleår. Beslutning. Bilag 3 

Bestyrelsen drøftede rektors udkast til ny resultatlønskontrakt.  Der er dels kommet nogle 

nye formelle krav om, hvordan udmøntningen skal ske, så den nuværende kontrakt skal 

revideres på disse punkter. Dels ønskede bestyrelsen endnu et indsatsområde tilføjet – i tråd 



med det nye punkt i målsætningen: Et øget samarbejde med det lokale erhvervsliv. Rektor 

reviderer det første udkast og fremsender nyt forslag til godkendelse. Hvis det ikke kan 

klares på denne måde før sommerferien, sættes punktet på næste bestyrelsesmøde den 18.9. 

2012.  

 

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 som sædvanligt på hjemmesiden og på skolens intranet. 

 

11. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Næste møde er den 18.9. og sidste møde i år er 12.12. 

 

12. Evt. 

Status på tilmelding til studieturen til Tyskland fra den 12.9-15.9: Tilmeldte er Jørgen, John 

og Gitte.  Afbud fra Jan, Peder og Inger.  

 

 

Referent: Rektor Tonny Hansen 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Til: 

 

 Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Jørgen 

Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande 

 Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg 

 Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing 

 Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling, 

6950 Ringkøbing 

 Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10 

A, Dejbjerg, 6900 Skjern.  

 Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 

Herning 

 Medarbejderrepræsentant: Rikke Pedersen Glüsing, Kaj Munks Vej 12, 6950 Ringkøbing 

 Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant: Peter Slet, Trøstrupvej 24, 6980 Tim (1c) 

 Elevrepræsentant: Trine Frost Jensen, Livadiavej 35, 6960 Hvide Sande (3e). 

 


