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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 27.3. 2011
Tilstede: Alle - på nær Gitte Christiansen (afbud).
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
- Rektor orienterede om møde mellem ungdomsuddannelserne i kommunen, hvor
yderligere samarbejdsmuligheder var blevet drøftet. Bestyrelsen fastholdt tidligere
indstilling hertil.
- Rektor gennemgik resultatet af SRP-opgaverne i år, der igen var meget flotte med et
gennemsnit som de forrige år på 7,4.
- Rektor orienterede om det kommende fordelingsudvalgsmøde i Viborg den 18.4.2012 og
om regionens rolle i fastlæggelse af kapacitet og elevfordeling.
- Kantinens regnskab 2011 blev gennemgået. Flot, at kantinen kan lave et lille overskud.
3. Godkendelse af regnskab for 2011.
Efter rektors gennemgang af regnskabet for 2011 og revisionsprotokollatet konstaterede
bestyrelsen, at revisor i revisionsprotokollatet af 27.3.2012 angiver, at revisionen af
årsregnskabet og gennemlæsningen af ledelsesberetningen ikke har givet anledning til
bemærkninger af en sådan væsentlighed eller karakter, at det vil komme til udtryk i
revisionspåtegning på årsregnskabet samt udtalelse om ledelsesberetningen, ligesom revisor
angiver ”blank” påtegning. Bestyrelsen tog derfor både regnskab og revisionsprotokollatet
til efterretning. Årets overskud blev væsentligt større end budgetteret, hvilket først og
fremmest skyldtes, at elevtilmeldingen i 2011 blev meget større end forventet og budgetteret.
4. Orientering om den nye APV blandt medarbejderne.
Pga. afbud fra arbejdsmiljøkonsulenten fremlagde rektor og medarbejderrepræsentant RG
hovedkonklusionerne fra den nyligt gennemførte arbejdsmiljøvurdering fra december 2011,
som blev fremlagt for alle medarbejdere den 19.12.2011 og for bestyrelsesformand og
næstformand den 4.1.2012. Der er siden blevet arbejdet med rapportens anbefalinger. Dels
på møder i skolens SU, men også på et medarbejdermøde for alle, hvor
bestyrelsesformanden gennemgik rollefordelingen mellem bestyrelse, ledelse og
medarbejdere, og hvor lærernes tillidsrepræsentant gennemgik skolens og overenskomstens
afskedigelsespolitik. Der ligger stadig et stykke arbejde foran, hvor der skal arbejdes med at
genskabe tilliden og samarbejdet. Det blev på sidste SU-møde foreslået, at der skal
afholdes et seminar for alle medarbejdere om samarbejde – evt. med hjælp fra et eksternt
konsulentfirma. Det bakkede bestyrelsen op om. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om
arbejdet med at forbedre arbejdsmiljøet.

5. Orientering om personalets sygefravær i 2011.
Bestyrelsen kunne med tilfredshed og glæde konstatere, at skolen igen har et meget lavt
sygefravær – på 1,9 % for alle medarbejdergrupper.
6. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g.
Rektor gennemgik såvel den historiske, som geografiske udvikling i elevtilmeldingen. Skolen
har fået 146 nye elever, hvilket er det næststørste tal i skolens historie – efter rekorden på
158 sidste år. Da der går 126 studenter ud til sommer, vil det samlede elevtal vokse fra de
nuværende 405 til 425, hvilket er det største samlede elevtal i skolens historie og tæt på
skolens kapacitetsgrænse. Der var budgetteret med 125 nye elever.
7. Beslutning om evt. udvidelse af lokalerne 106 og 107 (biologi og fysik).
Bestyrelsen fik forelagt resultatet af licitationen for en udvidelse af de to
naturvidenskabelige lokaler, der vil koste ca. 2 mio. kr. samt ca. 4-500 tkr. til to såkaldte
arbejdsøer med vand, gas og strøm samt udsugning – som i kemilokalet 101. På denne
baggrund og med 600 tkr. i eksternt tilskud fra en national pulje til renovering af
naturvidenskabslokaler besluttede bestyrelsen, at udvidelsen skal ske i denne sommerferie.
Skolens likviditet er så god, at det ikke skønnes nødvendigt at optage nye lån for at
finansiere denne udvidelse.
8. 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.
9. Forslag til dagsordenen til næste møde.
10. Evt.
Den planlagte studie- og personaletur til Schleswig, Brunsbüttel og Hamborg – med
bestyrelsens deltagelse – vil finde sted fra onsdag den 12.9.2012 – med afrejse fra
gymnasiet kl. 13 – til lørdag den 15.9. med hjemkomst ca. kl. 13. Bestyrelsesmedlemmerne
bedes snarest give besked, om de kan deltage.
Referent: Rektor Tonny Hansen
Bilag:
Bilag 1:
Bilag 2:
Bilag 3:
Bilag 4:
Bilag 5:
Bilag 6:

Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.
Kantineregnskabet for 2011.
Regnskab for 2011.
Oversigt over sygefraværet i 2011 – alle personalegrupper.
Elevtallet for 2012/2012 – og den historiske udvikling.
Budget for udvidelse af lokalerne 106 og 107.

med venlig hilsen
Formand for bestyrelsen: Jørgen Iversen

og rektor Tonny Hansen
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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).

