
Ringkjøbing Gymnasium Vasevej 24 
DK – 6950 Ringkøbing 
Telefon: 9674 3400 
Fax:        9674 3419 

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                               22.9.2013 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 18.9. 2013   
 

Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Inger Hauge, Kathrine Therkildsen, Tove Bilberg, Niels 

Hansen, Kathrine Therkildsen, Benedikte Lundby, John G. Christensen, og rektor Tonny Hansen 

Afbud fra:  Peder Sørensen og Gitte Christiansen 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

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

- Skolestarten 

Rektor orienterede om en god og rolig skolestart, hvor der ikke havde været ret mange 

elevskift i den første tid, som det var tilfældet sidste år. Elevtallet var ved skolestarten 

140 elever, og det har skolen stadig. Lærerne har været glade for den nye lokalaftale, 

der har givet tryghed og ro, hvilket ikke er tilfældet på mange andre skoler.  

- Møde i UVM den 5.9.2013  (bilag 7) 

Bestyrelsesformanden og rektor orienterede om mødet i UVM, der kun tog en time. 

Der var ikke noget formelt at komme efter, men UVM ville gerne høre om, hvorfor vi 

havde valgt at indgå en lokalaftale, når det ikke var intentionen med den nye 

overenskomst. Samt hvordan rektor så udøvede sin ledelsesret. Det forklarede vi dem.  

 

3. Økonomiopfølgning til og med juli (bilag 1). 

Rektor gennemgik oversigten, der viser et overskud på 670 tkr. mere end forventet efter de 

første 7 måneder. Indtægter og personaleomkostningerne ligger helt som forventet. 

Lønrefusionerne er kommet ind tidligere end budgetteret (+ 200 tkr.), men på årsbasis vil 

det komme til at passe. Der mangler et par store regninger på bygningsreparationer (tag og 

ny altanafskærmning – 210 tkr.) og endelig må der forventes en efterregning på varme pga. 

et meget koldt forår. Endeligt slår lærernes nye lønstigning igennem pr 1.8.13. Så det 

nuværende overskud, der er noget større end forventet, vil nok lande ca. på det budgetterede 

overskud på 550 tkr. ved årets slutning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Orientering om PWC´s rapport om gymnasiernes økonomi – benchmarking.  (bilag 2). 

Rektor gennemgik den årlige rapport fra revisionsfirmaet PWC, hvor Ringkjøbing 

Gymnasiums økonomi blev sammenlignet med 37 andre gymnasier af nogenlunde samme 

størrelse som RG (gns. 487 elever). RG ligger meget fint mht.  årsresultatet, egenkapital og 

en langfristet gæld, der er meget mindre end de øvrige gymnasiers gæld (5,5 mio. kr. mod 

17 mio. kr. Dvs.  finansieringsgraden er særdeles lav og soliditeten er høj og langt over 

gennemsnittet. Der er stadig ca. 10 gymnasier i landet der har negativ egenkapital og 

soliditet. 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.   



Rapporten viste også, at der er sket effektiviseringer de seneste 5 år med det voksende 

elevtal, hvor omkostningerne til undervisning pr årselev er faldet. Til gengæld ligger 

udgiften til ledelse og administration pr årselev lidt over de øvrige gymnasier, hvilket er helt 

naturligt, da vi kun har 404 elever mod de andres gennemsnitlige 487 elever. Bestyrelsen 

tog orienteringen til efterretning og fastslog, at konsolideringen i de sidste 7 år havde været 

rigtig og vigtig. Skolen har en god økonomi.  

 

5. Orientering om finanslovsforslaget – takster m.v. (bilag 3). 

Rektor orienterede om finanslovsforslaget fra august, hvori man kan se, at der de næste fire 

år lægges op til besparelser på 1,5 – 2 % hvert år.  For 2014 vil RG få ca. 530.000 kr. 

mindre end i 2013 med samme aktivitet og elevtal (1.320 kr.  mindre pr årselev). Dertil 

kommer lærernes lønstigning efter OK13.  Så økonomien bliver noget strammere i 2014, og 

i særdeleshed i de kommende år.  I følgebrevet til orienteringen om finanslovsforslaget stod 

også, at der nok ville komme en dispositionsbegrænsning for 2013 (primo september), hvor 

UVM altså ville båndlægge en del af vores ellers tildelte midler for 2013. Det var dog ikke 

meldt endeligt ud endnu. Det var også sket tidligere, hvor det bundne beløb så blev frigivet 

året efter. Finanslovsforslaget forventes vedtaget i slutningen af året, og så kan ledelsen 

fremlægge det nye budgetforslag for 2014 på bestyrelsesmødet i december. Bestyrelsen tog 

orienteringen til efterretning og afventede med spænding rektors budgetforslag for 2014.  

 

6. Beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2013/2014 (bilag 4). 

Bestyrelsen godkendte rektors oplæg om uændret udbud af studieretninger og valgfag for 

det kommende skoleår. Det nuværende udbud har den nødvendige bredde og antal 

forskellige studieretninger, og de er sammensat, så de giver eleverne størst mulig, direkte 

adgang til de videregående uddannelser uden at skulle tage alt for mange supplerende fag 

bagefter. Der skal fremover informeres mere tydeligt ud om, hvilke uddannelser de 

forskellige studieretninger og valgfag giver adgang til (hjemmesiden og brochurer mv.). 

 

7. Beslutning om udmøntningsaftalen for resultatlønskontrakten for sidste skoleår. 

Rektor gennemgik den normale statusrapport for sidste års resultatlønskontrakt. 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 

planlægningsstadiet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og besluttede derefter – 

uden rektors tilstedeværelse – en udmøntningsgrad på 91.5 % og ønskede tillykke med 

veludført arbejde. 

 

8. Resultatlønskontrakten for skoleåret 2013/2014. 

Rektor fremlagde den reviderede udgave, som bestyrelsen godkendte med få ændringer. Der 

skal bl.a. flyttes lidt rundt på et par punkter, så de står det rigtige sted ift. basisrammen og 

ekstrarammen. Niels Hansen ønskede at få til referat, at han som lærernes 

tillidsrepræsentant havde det svært med den nye, obligatoriske måleområde, hvor rektor 

”skal arbejde målrettet med prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid, så lærerne 

anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved undervisning og andre 

læringsaktiviteter”. En formulering, som iflg. UVM skal indgå i alle rektorers nye 

resultatlønskonktrakter. NH frygtede, at det kunne føre til en arbejdsintensivering for 

lærerne og forringe kvaliteten af elevernes undervisning og læring. 

 

9. 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. 

 



10. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Ingen. 

 

11. Evt.  

Jan Jensen foreslog et tættere samarbejde med de afleverende folkeskoler – en form for 

brobygning, hvor de dygtigste elever i folkeskolernes ældste klasser kunne tilbydes noget 

særligt enten på folkeskolerne (”det rullende gymnasium”, hvor vore elever og lærere tager 

ud på folkeskolerne) eller på gymnasiet, hvor de kunne tilbydes undervisning f.eks. 1 dag pr 

måned i forskellige fag. Tim Skole ville gerne deltage i udviklingsarbejdet om dette med et 

par lærere. Rektor tager mod tilbuddet og vender tilbage.  

 

Referent:  Rektor Tonny Hansen 

 

 

 

Bilag:  

 

Bilag  1     Økonomioversigt for de første 7 måneder 2013 – til og med juli. 

Bilag  2     PWC ´s rapport om gymnasiers økonomi – benchmarking med andre.  

Bilag  3     Oversigt over de nye takster fra finanslovsforslaget fremlagt i august. 

Bilag  4     Ledelsens indstilling til skolens udbud af studieretninger og valgfag. 

Bilag  5     Status på resultatlønskontrakten for sidste skoleår. 

Bilag  6     Ny resultatlønskontrakt for skoleåret 2013/2014. 

Bilag  7     Nøgletal for Ringkjøbing Gymnasium 

 

 

 

 

Til: 

 

 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 

 Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen:  Jørgen 

Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande 

 Medarbejderrepræsentant:   Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3,  6950 Ringkøbing 

 Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Kathrine Therkildsen, Mejlbyvej 1, 6900 Skjern (3d) 

 Elevrepræsentant:  Benedikte Lundby, Ølstrupvej 3, 6971 Spjald (2a)  

 

 

 

 


