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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 18.9. 2014 kl. 15 - 17.
Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Peder Sørensen, Inger Hauge, Gitte Christiansen, Tove
Bilberg, Niels Hansen, Benedikte Lundby, John G. Christensen, Emilie Bagge Pedersen og rektor
Tonny Hansen
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 – igen uden mobning af nogen art. Der
havde dog været en del ”uro” efter 2-3 uger, hvor hele 6 elever havde været på et todages besøg på handelsskolen og 3 af dem var så skiftet. Det vil blive taget op på næste
uges møde i UU-rådet.
- Orientering om møde med UCRS før ferien
Rektor orienterede kort om møderne før og efter sommerferien med UCRS, hvor der
bl.a. blev drøftet nye muligheder i VUC-bygningen.
- Samarbejde med folkeskolerne (bilag 7)
Rektor orienterede om de forskellige tiltag, der nu er klar til at gå i gang.
3. Økonomiopfølgning til og med juli (bilag 1a og 1b).
Rektor gennemgik oversigten, der viser et overskud på 600 tkr. mindre end forventet efter de
første 7 måneder. Indtægter og personaleomkostningerne ligger næsten helt som forventet.
Vi har fået 100 tkr. mindre end forventet pga. lidt større elevfrafald i 2g og 3g årgangen. Til
gengæld har vi haft lidt lavere lønudgifter og fået lidt mere i lønrefusioner (barsel,
fleksjobbere mv.) end forventet, så resultatet af den ordinære drift rammer helt plet ift.
budgettet. Vi ligger dog 600 tkr. under det forventede overskud på nuværende tidspunkt. Det
er der forskellige, gode forklaringer på:
- Dels blev udskiftningen af solafskærmningen på fløjen 201-211 udskudt fra dec. 2013 og
først lavet i januar 2014 (200 tkr.)
- Det samme gælder en større udskiftning af servere mv., som først blev lavet i uge 7 i
2014 (100 tkr.)
- Vi har også fået færdiggjort trappe- og stenbelægning i gårdhaven, som vi ikke havde
med i budgettet (160 tkr);
- ligesom en større reparation af ventilationsanlægget i den naturvidenskabelige fløj
heller ikke var forventet og budgetteret (30 tkr.)
- Endelig er der sket en ændring i afregningen af vore energiforbrug, så vi nu betaler
kvartalsvist ift. tidligere månedsvis. Det gør, at vi pga. periodisering ser ud til at have

brugt 126 tkr. mere end forventet. Vi har dog ikke brugt så meget i varme og lys som
sidste år og forventer at få penge tilbage sidst på året.
Vi forventer at indhente noget af det tabte i efteråret, hvor der ikke skal ske yderligere tiltag
på bygningen, ligesom vi forventer at få 300 tkr tilbage i censorudligning, hvor vi kun havde
budgetteret med 100 tkr. Vi har fået 15 nye elever mere i 1g end budgetteret, hvilket giver
ca. 600 tkr. mere end forventet, men til gengæld har frafaldet i 2g og 3g årgangen været
tilsvarende større end forventet, så det desværre går nogenlunde lige op. Vi måtte i sidste
øjeblik før sommerferien desværre pålægge 4-5 lærere en del overtid, da to nyansatte
sprang fra. Det vil også koste en del i efteråret. Så det nuværende overskud, der er noget
mindre end forventet, vil nok ikke ramme budgetterede overskud på 580 tkr. ved årets
slutning, men komme til at ligge noget under. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om PWC´s rapport om gymnasiernes økonomi – benchmarking.
Rektor gennemgik den årlige rapport fra revisionsfirmaet PWC, hvor Ringkjøbing
Gymnasiums økonomi blev sammenlignet med 37 andre gymnasier af nogenlunde samme
størrelse som RG. RG ligger meget fint mht. årsresultatet, egenkapital og en langfristet
gæld, der er meget mindre end de øvrige gymnasiers gæld. Dvs. finansieringsgraden er
særdeles lav og soliditeten er høj (32%) 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.
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. Dertil kommer, at RG har en del opgaver liggende i administrationen, som på
andre gymnasier varetages af lærere/undervisning: Eks. IT-medarbejder, bogdepot og
skemalægning. Lønomkostningerne pr årselev ligger lidt lavere end gennemsnittet for
sammenlignelige gymnasier. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om finanslovsforslaget – takster m.v.
Rektor gennemgik det nye finanslovsforslag, der – hvis det vedtages i november – vil betyde,
at RG mister ca. 350 tkr. i indtægter næste kalenderår, når man sammenligner taksterne for
2014 – 2015 ( 840 kr. mindre pr elev x 390 elever). Reelt vil det dog være ca. 800 tkr.
mindre (1928 kr mindre pr elev), når man tager højde for pris- og løntalsreguleringen for
2015. Til gengæld vil vi få ca. 1,5 mio. kr mere, da det ser ud til, at loftet for at kunne
modtage udkantstilskud (50 tkr. pr elev) hæves fra 400 elever til 430 elever. Dertil kommer
det nye sociale taxameter, hvor der er en pulje på 200 mio. kr., der skal fordeles skævt
blandt gymnasier og erhvervsuddannelser. Skoler med mange svage elever – målt på deres
afgangskarakterer fra folkeskolen – vil få tilført ekstra midler fra denne pulje, mens skoler
med stærkere elever vil skulle af med penge til denne pulje. Vi har 40 % af vore elever, der
ikke har min. 7 i dansk, engelsk eller matematik, når de starter. Men det forlyder, at kun
skoler, der har over 50 % af den type elever, vil få tildelt ekstra midler. Så vi regner ikke
med noget fra denne pulje. Som det ser ud nu, vil vi få ca. 700 tkr. mere næste år.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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 – med én ændring. Der skal nu iværksættes en nærmere undersøgelse
af at få psykologi med som nyt valgfag. Rektor foretager nu en spørgeskemaundersøgelse
blandt 2g eleverne for at tjekke den reelle interesse; undersøger mulighederne for at skaffe
en ekstern underviser / samlæsning med naboskoler. 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.
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. Bestyrelsen tog orienteringen til
efterretning og besluttede derefter – uden rektors tilstedeværelse – en udmøntningsgrad på
94 %.
8. Bestyrelsens stillingtagen til overskridelsen af max. 28 elever pr klasse i 1g
Bestyrelsen havde tidligere – pr e-mail – godkendt overskridelsen af de max. 28 elever pr
klasse i 1g, hvor skolen havde dokumenteret, at der var 3 elever, der måtte gå 1g om,
hvormed skolen kom under de 28 elever i gennemsnit (142-3 = 139). Revisoren havde nu
godkendt denne indberetning og forklaring.
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.
Gitte Christiansen bad rektor om at undersøge muligheden for at udbyde to-årigt
studenterkursus.
Referent rektor Tonny Hansen
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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: Emilie Bagge Pedersen (2c), Rundingen 16, 6971 Spjald



Elevrepræsentant: Benedikte Lundby (3a), Nygade 16, 3, 6950 Ringkøbing

