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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 9. 12.2014.
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
- 10. klasse
Rektor orienterede om byrådets beslutning om, at 10. klasse fremover skal varetages af
de to handelsskoler (UCRS). Beslutningen medfører, at der nu skal bygges om/ud på
handelsskolen i Ringkøbing for at få plads til de 2-3 nye klasser. Det kunne forhåbentligt
medføre, at UCRS (og VGT) nu ville beslutte at beholde deres VUC-kursister i de
nuværende lejede lokaler på Ringkjøbing Gymnasium, og dermed ville forny den
opsagte lejekontrakt. Ringkjøbing Gymnasium var blevet spurgt, om der var interesse
for fælles byggeri mellem handelsskolen og gymnasiet – f.eks. et auditorium. Det var der
intet behov for og ingen interesse i med de mange m2, som gymnasiet allerede har, og
elevgrundlaget vil de kommende år falde en del.
- To-årigt studenterkursus
Rektor havde som følge af sidste bestyrelsesmøde undersøgt mulighederne og behovet
for evt. at udbyde et to-årigt studenterkursus. Det er formelt muligt via ansøgning til
UVM, hvor man højst sandsynligt ville få lov. MEN det udbydes p.t. kun i Århus, hvor
behovet gennem de sidste mange år kun er gået ned. For 25 år siden havde de 10 klasser
pr årgang på Århus Akademi, for 10 år siden 4 og i dag kun to klasser. Herning HF
forsøgte for 4-5 år siden, men har nu lukket det ned. Eleverne vælger HF i stedet for.
3. Orientering om det forventede resultat for 2014
HJ orienterede om det forventede resultat for 2014. Indtægterne var blevet noget højere
end forventet (+ 600 tkr), hvilket bl.a. skyldtes, at vi fik 500 tkr. tilbage fra den centrale
censurudligning. Sidste år måtte vi af med 50 tkr og havde forventet det samme. Men vi
fik i sommer en meget større censorbelastning, hvor vi kom op på næsten 2000 timer i
alt mod 500 timer året før. Da udgiften er regnet ind i skoleåret 2014/2015, har vi kun
afholdt 5/12 af udgiften i dette kalenderår, men har fået hele indtægten. Vi skylder altså
en del, der skal betales de første 7 måneder af 2015. Personaleomkostningerne er noget
lavere end forventet – bl.a. fordi de mange ledige timer (to opsigelser lige før
sommerferien - næsten 2000 timer) bliver læst af ledende inspektor, rektor og en del
ældre lærere med aldersreduktion. Fælles for disse er, at de ikke kan få overtidsbetaling
eller få timerne udbetalt. De skal normalt afspadseres. Det påvirker dette års resultat

positivt, men vi skylder igen en del til næste år (560.000 kr). Dernæst afregnes ferie-fridagene nu på en anderledes måde, hvor de indregnes i lærernes 1680 timer og derfor
udbetales løbende. Tidligere skyldte vi typisk 2-300 tkr. på denne konto, hvor den nye
metode betyder et – regnskabsteknisk – overskud på 360 tkr. Endelig har vi i år ikke haft
nogen skader eller større reparationer, hvor vi skulle bruge af vores selvforsikring på
200 tkr. Denne sum øger altså overskuddet for 2014. PÅ IT-området har vi brugt noget
mere end forventet. Dels udskød vi et planlagt indkøb af nye servere og andet nyt udstyr
fra efteråret 2013 til foråret 2014. Dels køber vi her sidst på året igen nyt udstyr (et nyt
SAN – et elektronisk reolsystem til de nye servere) for 123 tkr – samt nye acces points,
der skal forbedre hastigheden med 75 % på lærernetværket. De nye acces points er også
nødvendige for at kunne være klar til flere eksaminer med Internetadgang og elektronisk
aflevering fra sommeren 2015 og fremover. På kursussiden er der – desværre kun brugt
ca. halvdelen af det budgetterede. Det var bekymrende, idet det er vigtigt, at
medarbejderne hele tiden er opdateret og har fået den efteruddannelse, der skal til. Så
lærerne og det øvrige personale var blevet opfordret til i højere grad at søge
efteruddannelse. Det var også muligt at søge længerevarende efteruddannelse (Master,
studievejleder, læsevejleder, ekstra sidefag osv.).
Alt i alt forventes det, at vi lander på ca. 1,2 mio. kr i overskud for 2014.
Bestyrelsen tog orienteringen og de mange, gode forklaringer på de – positive –
afvigelser til efterretning.
4. Drøftelse og beslutning af budget for 2015.
Som noget nyt regnes der nu med 135 nye elever til næste skoleår (tidligere 125).
Indtægterne er beregnet ud fra finanslovsforslaget fra august 2014. Der kan ske mindre
ændringer, når den endelige finanslov vedtages. Udgifterne er på personalesiden en
fremskrivning af dels aktivitetsniveauet (samlet timetal mv.) og dels lønniveauet, som det
fremgår af lønsystemet fra Silkeborg Data. Der er budgetteret med en generel lønstigning
på 2% pr 1.4.2015 (løn- og pristalsreguleringen).
Ledelsen gjorde opmærksom på, at den store stigning i rejseomkostningerne i 2015 skyldtes,
at der er sat ca. 300 tkr af til en personaletur – som den til Hamborg for 2 ½ år siden. Der
er foreløbigt tænkt på to rejsemål, men intet er fastlagt endnu. Rektor fortalte, at revisoren
havde gjort opmærksom på, at det var meget vigtigt, at det af programmet for en sådan tur
fremgik, at det var en faglig studietur for alle personalegrupper.
Der budgetteres med et overskud på 900 tkr. for 2015.
Bestyrelsen tog orienteringen og budgetgennemgangen til orientering og betonede, at det –
set i lyset af de kommende års faldende elevtal og muligvis en manglende lejeindtægt for
VUC-bygningen – stadig var vigtigt at have en solid økonomi. At der var mange faktorer,
der hurtigt kunne ændre økonomien i negativ retning (større elevfrafald, færre elever end
forventet, flere valghold end forventet, større skader/ reparationer osv.).
Medarbejderrepræsentanten NH ønskede dog ført til referat, at han mente, at det
budgetterede overskud var for stort og kun burde være på ca. 550 tkr.

5. Evaluering af skolens overordnede værdier, visioner og målsætninger (ét års eftersyn).
Rektor foreslog det nuværende bibeholdt, hvilket bestyrelsen bakkede op om med to små,
redaktionelle ændringer.
6. Beslutning af et evt. ekstra valgfag – psykologi.
Rektor havde ift. sidste bestyrelsesmøde undersøgt elevinteressen for dette nye valgfag –
samt muligheden for at skaffe en underviser. Elevinteressen var massiv – halvdelen havde
svaret ”ja” til spørgsmålet i et spørgeskema. En lærer til faget kunne lånes hos
nabogymnasiet i Tarm. Rektor og medarbejderrepræsentanten gjorde – igen – opmærksom
på de uheldige følger af at udbyde dette valgfag (at det kunne koste en del andre valgfag
”livet” og dermed mindske bredden af gymnasiets række af oprettede valgfag).
Bestyrelsen besluttede at imødekomme den mangeårige og store elevinteresse, og at
psykologi skulle udbydes fra foråret 2015 med start i skoleåret 2015/2016, men at der kun
skulle oprettes ét hold i det kommende skoleår. Rektor kunne så fremlægge på et senere
bestyrelsesmøde, hvordan det gik med oprettelsen af de øvrige valgfag.
7. Drøftelse og beslutning om merarbejdstillæg
Bestyrelsen besluttede – uden rektors tilstedeværelse – at tildele rektor et merarbejdstillæg
for at påtage sig undervisning og en række andre ekstraopgaver.
8. Evaluering af årets gang – årshjulet. Nåede vi det, vi ville og skulle.
Rektor gennemgik kort punkterne i dette planlægningsskema og konstaterede, at det blev
fulgt som rettesnor for alle møder – PR. SU og bestyrelsen. Bestyrelsen var enig.
9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015.
Følgende datoer blev fastlagt.
- mandag den 16.3.2015 kl. 14-16; torsdag den 28.5.2015 kl. 15-17
- onsdag den 16.9.2015 kl. 15-17; onsdag den 9.12.2015 kl. 15.30 - 18
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 på skolens hjemmeside.
11. Forslag til dagsordenen til næste møde.
Ingen
12. Evt.
Intet
Referent rektor Tonny Hansen

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: Emilie Bagge Pedersen (2c), Rundingen 16, 6971 Spjald
Elevrepræsentant: Benedikte Lundby (3a), Nygade 16, 3, 6950 Ringkøbing

