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29.3.2014

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 25.3. 2014
Tilstede: Alle - på nær Jan Jensen (afbud).
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referatet godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde.
-

Resultatet af SRP-opgaverne i år (bilag 1)
Årgangens gennemsnit på 7,2 lå på niveau med de tidligere års og igen pænt
sammenlignet med de øvrige gymnasier, som vi plejer at benchmarke med.

-

Kantinens regnskab 2013 (bilag 2)
Kantinen kom igen ud med et lille overskud, selvom omsætningen var faldet lidt.
Kantinen løber lige rundt og behøver ikke give stort overskud, da eleverne også skal
have lyst og råd til at købe deres mad i kantinen.

-

Peder Sørensen og John G. Christensen genudpeget.

-

VUC: Møde med Ringkøbing Bibliotek og Sosu Herning og KG.
Rektor orienterede om møder og samtaler med de nævnte muligheder til at overtage
VUC-lokalerne, når de om tre år forlades af VUC, der som bekendt har opsagt den
nuværende lejeaftale til udgangen af 2016. Af de tre er der nu én tilbage, hvor
muligheden dog afhænger af kommunens politiske beslutning om ét rådhus, to eller
bevarelse af det nuværende. Bestyrelsen bakkede op om rektors forslag om også at
henvende sig til Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern og VGT i Tarm for at foreslå
dem, at Ringkjøbing Gymnasium i et samarbejde med de to andre skoler kunne udbyde
HTX og HF, så Ringkøbings unge også kunne få disse muligheder og RG dermed også
havde mulighed for at få brugt bygningerne – inkl. VUC-delen – fornuftigt fremover, når
ungdomsårgangene i kommunen begynder at falde.

-

Revidering af fraværsreglerne – 8 %?
Rektor orienterede om møde med elevrådet, hvor 14 ud af 17 stemte for, at vi ophævede
den nuværende grænse på 8 % i skolens studie- og ordensregler. Der skal i stedet for
bare fremgå, at der er mødepligt til undervisningen. Det bakkede bestyrelsen også op
om, så det ændres nu.

.
3. Godkendelse af regnskab for 2013 – med underskrifter. Bilag 3 og 3a.
Årets overskud på 1,2 mio. kr. blev væsentligt større end budgetteret, hvilket først og
fremmest skyldtes, at elevtilmeldingen i 2013 blev større end forventet og budgetteret. At det
også blev større end det forventede 800 tkr. i december, skyldtes, at der var to større
reparationsarbejder (solafskærmning 200 tkr og udskiftning af IT-udstyr 100 tkr), der blev

udskudt fra december 2013 til starten af 2014. Endeligt blev periodiseringen af ferie-fridagene og overtid på hhv. 2013 og 2014 ca. 100 tkr anderledes end forventet – på
revisorens anbefaling. Bestyrelsen godkendte regnskabet med tilfredshed og konstaterede, at
der var styr på økonomien med en forsigtig budgetlægning med adskillige buffere i systemet,
så man indtil nu aldrig var blevet negativt overrasket. Bestyrelsen godkendte også
revisionsprotokollatet, hvor der som sædvanligt ikke var anmærkninger, men en blank
påtegning. Dog var der et par punkter, som bestyrelsen som noget nyt skulle tage aktiv
stillingtagen til – bl.a. en manglende kønspolitik for bestyrelsens sammensætning.
4. Endelig godkendelse af budget for 2014. Bilag 4
Bestyrelsen godkendte det endelige budget for 2014, der var blevet ændret ift. det budget,
der blev fremlagt i december 2013. Dels med de nye takster fra den endeligt vedtagne
finanslov; dels med til en elevtalsforudsætning på 125 nye elever til 1g i 2014 – som var den
sædvanlige – forsigtige - forudsætning i de sidste mange år. Det blev her drøftet, om man
fremover skulle ændre denne forudsætning til 130 nye elever – på forslag af NH – idet det
iflg. NH ville give et mere realistisk budget. Skolen havde jo de sidste 8 år fået ca. 140 nye
elever i gennemsnit pr år og dermed et overskud pænt over det budgetterede – typisk på godt
en mio. kr. Det tages op, når bestyrelsen skal tage stilling til budget 2015 i december i år.
5. Orientering om personalets sygefravær i 2013. Bilag 5
Bestyrelsen kunne med tilfredshed og glæde konstatere, at skolen igen har et meget lavt
sygefravær – på 1 % for alle medarbejdergrupper. Det var faldet fra året før (2,6 %), hvor
skolen for første gang i flere år kom over 2 % i sygefravær på grund af nogle få forklarlige
langtidssygemeldinger i 2012 – både blandt lærerne og TAP-personalet. Det havde ikke
været tilfældet i 2013. Bestyrelsen roste personalet for det meget lave sygefravær. Et lavt
sygefravær er også et sikkert tegn på et godt arbejdsmiljø.
6. Status på samarbejdet med folke- og efterskoler. Bilag 6
Rektor gennemgik bilaget. Der vil nu i planlægningen af næste skoleår blive sat midler
(timer og kroner) af til de forskellige nye tiltag, og der vil blive sat lærere på de nye
opgaver, så de nye tiltag kommer i gang i næste skoleår. Der var dog to mindre tiltag
allerede her i foråret – dels med Velling Friskoles 8. klasse i historie og med et
lærersamarbejde i dansk med Ringkøbing Skole.
7. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g. Bilag 7
Bestyrelsens konstaterede, at det var lykkedes at fastholde en flot tilmelding af nye elever på
140 elever – lidt over sidste års 136. Gennemsnittet for de sidste 8 år ligger på 139 nye
elever pr år. Der var stor fremgang i nye elever fra især Spjald og Videbækområdet. For
første gang i mange år var der 5 nye elever direkte fra Videbæk Skole (9.kl.), hvor der højst
har været tale om 1 og mere typisk ingen elever. Rektor orienterede om indsatsen på
orienterings- og markedsføringsområdet med flere tiltag: Ny hjemmeside og brochure,
helsides annoncer i Videbæk Avis og Ulfborg Avis, deltagelse i forældreaftener på
folkeskolerne i området for deres 8. klasses elever, brobygning for 8. klasse og 10. klasse
samt to ”Åbent Hus” arrangementer i januar. Samt betydningen af den gode, daglige
indsats fra lærernes side.
8. Ny APV (medarbejderne).
Rektor orienterede om, at skolens samarbejdsudvalg havde besluttet at gennemføre en ny
APV, da det nu var 2 ½ år siden den sidste, hvor der blev påpeget nogle problemfelter, som
der siden da var blevet arbejdet aktivt med. Den nye APV – anonymt spørgeskema – ville
indeholde nøjagtigt de samme spørgsmål som sidste gang, så de to undersøgelser kunne

sammenlignes. Den vil blive gennemført inden påske, hvorefter samarbejdsudvalget kigger
på resultaterne.
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.
Elevrådsrepræsentanterne spurgte til, om det kunne lade sig gøre at få en App til
mobiltelefonerne, hvor de kunne gå på LUDUS og se lektier og beskeder mv. i et bedre og
større format end det nuværende. Den nye hjemmeside har det såkaldte ”responsive
design”, hvor skærmopsætningen tilpasses det medie, som den åbnes fra (PC, Ipad, mobil),
men det gælder ikke LUDUS. Det undersøges nærmere.
Bilag 1: Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.
Bilag 2: Kantineregnskabet for 2013.
Bilag 3: Regnskab for 2013.
Bilag 3a: Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger i revisionsprotokollatet.
Bilag 4: Budget 2014 – endeligt.
Bilag 5: Oversigt over sygefraværet i 2013 – alle personalegrupper.
Bilag 6: Samarbejdet med folke- og efterskoler næste skoleår.
Bilag 7: Elevtallet for 2013/2014 – og den historiske udvikling.

Referent: 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: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing
Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing
Elevrepræsentant: Benedikte Lundby, Ølstrupvej 3, 6971 Spjald (2a)
Elevrepræsentant: Kathrine Therkildsen, Mejlbyvej 1, 6900 Skjern (3d)

