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

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              17.3.2015 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium mandag den 16.3. 2015 

 

Tilstede: Afbud fra Inger Mørch Hauge og Gitte Christiansen. 

 

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 8,1 var noget over sidste års niveau på 7,2 – det var faktisk 

det højeste resultat de sidste 10 år.  Det lå igen igen pænt over niveauet for de øvrige 

gymnasier, som vi plejer at benchmarke med.  

 

- Kantinens regnskab 2014 (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. Det er andet år i træk, at omsætningen 

falder med ca. 10 %, så der skal kigges på denne udvikling fremover. 

 

- GYM+ 

Rektor orienterede om møde i det kommunale ”Vidensudvalg”, hvor borgmesteren på 

sidste møde lovede et tilskud på ca. 300 tkr.  til det fælles talentarbejde mellem 

kommunens ungdomsuddannelser. Der var derfor indkaldt til møde på RG dagen efter, 

hvor lederne af ungdomsuddannelser skulle drøfte dette og se på de nye muligheder, 

denne beslutning giver. GYM+ kan sandsynligvis starte fra næste skoleår.  

. 

3. Godkendelse af regnskab for 2014 – med underskrifter. Bilag 3 og 3a.  

Årets overskud på 1,3 mio. kr. blev væsentligt større end budgetteret, hvilket først og 

fremmest skyldtes, at elevtilmeldingen i 2014 blev større end forventet og budgetteret. Dertil 

kom – som meddelt på bestyrelsesmødet i december -  at RG i 2014 fik 500 tkr tilbage fra 

den centrale censorfond, hvor det året før havde været 50 tkr.  Årets resultat blev lidt større 

end de forventede 1,2 mio. kr, som blev meldt ud på bestyrelsesmødet i december, 

Bestyrelsen godkendte regnskabet med tilfredshed og konstaterede, at der var styr på 

økonomien. Bestyrelsen godkendte også revisionsprotokollatet, hvor der som sædvanligt 

ikke var anmærkninger, men en blank påtegning. Bestyrelsens stillingtagen til 

revisionsprotokollatets bemærkning om bedre forrentning af den store overskudslikviditet 

blev, at ledelsen til næste bestyrelsesmøde i maj skulle undersøge forskellige muligheder, 

som skulle forelægges bestyrelsen til beslutning (indfrielse af lån; energiforbedringer osv.). 

 

4. Orientering om personalets sygefravær i 2014.  Bilag 4 

Bestyrelsen kunne med tilfredshed og glæde konstatere, at skolen igen har et meget lavt 

sygefravær, og for andet år i træk kommer helt ned på 1 % for alle medarbejdergrupper. 



Bestyrelsen roste personalet for det meget lave sygefravær. Et lavt sygefravær er også et 

sikkert tegn på et godt arbejdsmiljø og en stor ansvarsfølelse for arbejdspladsen. 

 

5. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g. Bilag 5. 

Bestyrelsens konstaterede, at det var lykkedes at fastholde en pæn tilmelding af nye elever 

på 128 elever – lidt under sidste års 136 på samme tidspunkt. Gymnasiet kan til august 

derfor igen starte op med 5 nye klasser. Rektor orienterede om, at søgetallet de sidste to år 

var steget lidt frem mod skolestarten i august. Fordelingen på studieretningerne var fin, idet 

der var til to klasser med naturvidenskab, 1 ½ klasse med samfundsfag, hvor den halve ville 

blive sammenlæst med ½ klasse med musikelever og endeligt en sproglig klasse. 

  

6. Evaluering af bestyrelsesarbejdet – spørgeskema – bilag 6. 
Bestyrelsesformanden og rektor bad alle i bestyrelsen om at udfylde bilaget med tal – og 

ikke sætte krydser – og sende det inden for en uge til gymnasiet, hvor ledende inspektor 

Hans Birger Jensen så ville stå for sammentællingen. Resultatet vil blive præsenteret på 

næste bestyrelsesmøde i maj. 

 

7. 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. 

 

8. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Ingen 

 

9. Evt.  

Intet. 

 

Bilag:  

 

Bilag 1:   Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.  

Bilag 2:   Kantineregnskabet for 2014. 

Bilag 3:   Regnskab for 2014. 

Bilag 3a:  Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger i revisionsprotokollatet. 

Bilag 4:   Oversigt over sygefraværet i 2014 – alle personalegrupper. 

Bilag 5:  Elevtallet for 2014/2015:   den historiske udvikling  

               samt fordelingen på afleverende skoler og områder. 

Bilag 6:  Spørgeskema til evaluering af bestyrelsesarbejdet.   

 

 
 

Referent:  Rektor  Tonny Hansen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Til: 

 

 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 (3a), Nygade 16, 3,  6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Emilie Bagge Pedersen (2c), Rundingen 16, 6971 Spjald 


