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

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              29.5.2015 

 

Alle var til stede. 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 28.5. 2015   
 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

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

 

- Ny lokal rammebeskrivelse af arbejdsopgaverne næste år. 

 Rektor orienterede kort om dette års forhandlinger og resultat, som der nu planlægges ud 

fra for næste skole. Lærerrepræsentanten kunne fortælle, at tidsregistrering ikke var 

populært på de mange andre gymnasier. At vores rammeforståelse kunne være en fordel 

fremover, når vi skal søge nye lærere. At det kunne trække lærere hertil.  

- Ny elevrådsformand.  

Ny elevrådsformand er Emilie Bagge Pedersen (nuværende næstformand) – fra 

kommende 3c.  Tillykke til Emilie og tak til Benedikte for veludført arbejde.  

 

- Nyt om VUC bygningen. (Bilag 1)  

Rektor orienterede om de forskellige kontakter og henvendelser, som der var blevet 

foretaget siden sidst.  Der er stadig ingen løsning (ny lejer), men et par af de nye 

kontakter har meldt tilbage, at de tænker over det.  

 

3. Ansættelser i foråret og personalesituationen for det kommende skoleår – orientering 

og drøftelse.  Bilag 2 

Rektor orienterede om, at i modsætning til sidste år, så er det i år lykkedes at få lærere med 

de ønskede fag – også i naturvidenskab. Der er ansat 7 nye indtil nu – heraf skal de 5 i 

uddannelsesstilling (normalt har vi 2-3 nye pr år). De to andre har pædagogikum og 

lidt/stor erfaring.  HJ er gået i gang med at lægge lærernes ønsker for næste år ind i time-

fag-fordelingen. Der står stadig mange øvrige opgaver og at-forløb, som der ikke er sat 

lærer på, mens alle klasser / hold er fordelt. Det vil dog være nødvendigt / fordelagtigt at 

have noget overtid i år, så der er plads til de mange i uddannelsesstilling, når de i år to skal 

ind og have mange timer. Så målsætningen om max. 2 % overtid i det kommende skoleår 

kan ikke indfries. Det bliver en stor opgave for hele lærerkollegiet at tage i mod så mange 

nye lærere. 

 

4. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2015 – og t.o.m. april.  Orientering og drøftelse. 

5. Rektor gennemgik oversigten for første kvartal og oversigten t.o.m. april. Det ses tydeligt, at 

vi får vores indtægter i ”klumper”, hvilket også ses i budgetteringen og overskuddet på 

bundlinjen for hhv. marts og april, hvor der er stor forskel.  Indtægten er 50 tkr højere end 



forventet pga. elevtilgang. Vi har haft en ekstraordinær udgift til løn – efterindtægt til boet 

efter JB – på ca. 200 tkr.  Til gengæld har vi fået 100 tkr mere i lønrefusioner pga. barsel og 

lign. end forventet på nuværende tidspunkt. Der er dog kun tale om periodiseringer, som 

næste gang går den anden vej. Det – sammen med løbende udbetaling af overtid - påvirker 

resultatet af den ordinære drift, så vi ligger 40 tkr under det budgetterede. Udgifterne til 

bygningsdriften ligger nogenlunde som forventet, men udgifterne til reparationer mv.  

kommer i klumper og ofte i sommerferien. . Energiforbruget ligger 50 tkr lavere end 

forventet, hvilket skyldes, at vores a conto betaling er sat ned ift. sidste år, hvor vi havde to 

milde vintre.  Vi fik sidste år penge tilbage, men det kan gå den anden vej i år. Forbruget til 

IT ligger 65 tkr under det budgetterede, hvilket skyldes, at vi ikke har foretaget samme store 

investeringer i dette forår som på samme tidspunkt sidste år. Der vil dog ske en større 

investering i sommerferien på ca. 180 tkr i nye kopimaskiner, hvor alle skiftes ud. De gamle 

er ca. 7 år.  På bundlinjen er overskuddet t.o.m. april kun 10 tkr under det forventede. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

  

6. Forslag til anvendelse af overskudslikviditet (bilag 4).  

Rektor fremlagde de forskellige forslag.  Bestyrelsen besluttede både at investere i et 

solcelleanlæg til ca. 700 tkr.  og at indfri halvdelen af kreditforeningslånet, hvor restgælden 

lige nu er på ca. 5,2 mio. kr.  Med indfrielsen skal vi også købe os fri af halvdelen af vores 

rentesikring.  Solcelleanlægget forventes at kunne tjene sig hjem på ca. 7 år. Skal sættes op i 

sommerferien, hvis muligt. Indfrielsen af lånet indebærer en slankning af balancen og 

dermed sikrer det gymnasiet i fremtiden. Indfrielsen skal ske på det bedst mulige tidspunkt i 

2015.  Gymnasiet er så næsten gældfrit og har stadig en god likviditet.  

Bestyrelsen bad endvidere rektor undersøge mulighederne og behovet for at bruge VUC-

bygningen til elevboliger – med tilhørende opsyn, mad mv.   

 

7. Evaluering af bestyrelsessamarbejdet – opfølgning på spørgeskema fra sidste møde.  

Da der kun var fem udfyldte spørgeskemaer, blev dette punkt frafaldet.  

 

8. Kapacitetsfastlæggelse for 2015/2016 – beslutning. 

Bestyrelsen besluttede at fastholde den nuværende kapacitet – både samlet og ift. optag af 

nye elever. Dette meldes ind til Region Midtjylland senere på året.  

 

9. Ledelsens nye resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/2016  (herunder planlægningen 

af næste skoleår med nye indsatsområder mv.) - beslutning. Bilag 6. 

Bestyrelsen vedtog rektors forslag til ny resultatlønskontrakt. En del af de nye 

indsatsområder er ikke så målbare mht . output, men kan så måles på input – altså hvad er 

der gjort af indsatser.  

 

10. Status på folkeskolesamarbejdet i år (bilag 7). 

Rektor gennemgik den udførlige oversigt over de forskellige tiltag, som er gennemført i dette 

skoleår.  Det havde været en succes på alle områder – både iflg. lærere og elever. På lærer-

lærer området havde det været svært at få alle folkeskolelærere med pga. manglende 

overskud/tid. Det nuværende afløses næste år af et samlet udbud af valgfag af større omfang 

(30 – 60 timer) til de særligt dygtige elever fra 8. – 9. klasse. , som Ungdomsskolen 

koordinerer for alle ungdomsuddannelser – inkl. Buskørsel fra folkeskolerne til 

ungdomsuddannelserne.  Ét valgfag koster gymnasiet ca. 50 tkr., som ikke er finansieret.  

RG tilbyder tre valgfag i alt.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 

11. 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. 

 

 

12. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Ingen 

 

13. Evt.  

Intet 

 

 

Bilag 1:   Nyt om VUC-bygningen 

Bilag 2:  Oversigt over ansøgere og nyansatte for kommende skoleår.  

Bilag 3a:  Økonomioversigt 1. kvartal 2015. 

Bilag 3b: Økonomioversigt t.o.m. april 2015. 

Bilag 4:   Oversigt over mulige anvendelser af overskudslikviditet.  

Bilag 5:   Evaluering af bestyrelsessamarbejdet (sammenskrivning af spørgeskema).  

Bilag 6:   Forslag til ny resultatlønskontrakt for rektor / ledelsen for 2015/2016 

Bilag 7:   Status på folkeskolesamarbejdet i år.  

.  

 

med venlig hilsen 

 

Formand for bestyrelsen: Jørgen Iversen    og    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:  Emilie Bagge Pedersen (2c), Rundingen 16, 6971 Spjald 

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

 

 

 

 

 

 


