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

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              21.3.2017 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium den 20.3. 2017 

 

Tilstede: Alle 

 

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 7,8 var på niveau med sidste år og var igen pænt over 

niveauet for de øvrige gymnasier, som vi plejer at benchmarke med. Stor ros til lærerne 

for dygtig vejledning og eleverne for flot udførelse. Lærerne har fundet en god model i 

vejledningen, der sikrer elever ”i bunden”. Vi havde i år ingen, der dumpede. De andre 

gymnasier har langt flere ”i bunden”. Niveauet for SRP-opgaverne giver normalt en 

god indikation på det samlede gennemsnit for årgangen til sommer. Med samme 

gennemsnit for SRP som sidste år, kan vi altså forvente et samlet eksamensgennemsnit 

til sommer på ca. 7,5 – som sidste år. Igen pænt over landsgennemsnittet på ca. 7,2. 

 

- Kantinens regnskab 2016 (bilag 2)  

Kantinen kom for andet år i træk ud med et underskud – på 126 tkr – som blev delvist 

dækket via et tilskud på 100 tkr fra gymnasiet. Der er en halvtidsstilling færre i kantinen 

nu, men det kan alligevel ikke løbe rundt. Kvaliteten er i top, men der købes for lidt. En 

rundspørge til andre gymnasier (store og små) viser, at de heller ikke kan få kantinen til 

at løbe rundt og er nødt til at støtte den med 100-300 tkr pr år. Også på landets største 

gymnasium med 1500 elever er der underskud. Bestyrelsen bakkede op om, at det var 

vigtigt at have egen kantine, så eleverne kan få ordentlig og sund mad hver dag. Så må 

man leve med et mindre underskud, som dækkes af gymnasiet.  

 

- Indfrielse af huslånet 

Resten af huslånet på 2,7 mio. kr. indfries med udgangen af marts måned. Gymnasiet er 

dermed gældfrit – dvs. vi har ikke langfristet gæld i bygningen. Andre gymnasier / 

erhvervsskoler skylder stadig rigtig mange penge og må derfor betale af på disse lån i 

mange år fremover med 1-4 mio. kr / år afhængigt af gældens størrelse.  

 

- VUC-bygningen – nyt om udleje?  

Der er desværre ikke nyt.  Rektor har rettet henvendelse til ejendomsmægleren for at få 

ham til at kontakte køreskolerne med ideen om fælles administration og 

undervisningslokaler her hos os.  Men det er tvivlsomt, om de kan arbejde sammen om 

dette. En del af lokalerne er nu lukket af – dvs. ingen rengøring og mindre varme/lys. 

 

 

 



- Undervisningstilbud til folke- og efterskoler. 

Gymnasiet har i løbet af dette skoleår afviklet 50 små forløb af 2-3 timer for elever fra 7. 

– 10. klasse fra folke- og efterskoler. Lærerne, der har været med i disse mange forløb, 

har virkelig trukket et stort, ekstra læs og været med til at sikre næste år og fremtidens 

elevtilgang. Vi har haft rigtig mange gæsteelever på besøg, der har fået et godt indtryk 

af gymnasiet og de fag, vi tilbyder. Specielt de naturvidenskabelige fag kemi, biologi og 

geografi har været efterspurgte – udgør 30 af de 50 forløb. Rektor mente ikke, at vi 

kunne fortsætte med disse mange ekstra forløb næste skoleår af både økonomiske og 

arbejdsmæssige grunde. Det har været ekstra arbejde for alle i år. Bestyrelsen mente 

dog, at det var ærgerligt helt at droppe dette, der med garanti har virket godt og bedre 

end traditionel markedsføring. Bestyrelsen rådede derfor til, at rektor tog kontakt til 

folke- og efterskolerne og tilbød en mindre model næste år, der så også kunne lægges 

ind i time-fag-fordelingen og dermed ikke være ekstra-arbejde oveni det planlagte.  

 

3. Godkendelse af regnskab for 2016 – med underskrifter. Bilag 3 og 3a.  

Årets overskud på 3,0 mio. kr. blev noget større end budgetteret (2,2 mio. kr), hvilket blev 

forklaret på sidste bestyrelsesmøde. Overskuddet er ca. dobbelt så stort som de sidste års 

resultat. Egenkapitalen er nu på 13,8 mio. kr. Soliditetsgraden stiger til nu 50 (mod 39 

sidste år), finansieringsgraden falder til 0 (fordi den langfristede gæld indfries), og 

likviditetsgraden stiger til 98 fra 75 sidste år, selvom vi indfrier restgælden på de 2,7 mio. 

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

økonomien, og at gymnasiet var klædt på til de kommende års besparelser. Bestyrelsen 

godkendte også revisionsprotokollatet, hvor der ikke var anmærkninger, men en blank 

påtegning. Den gennemgående kommentar er: ”Gennemgangen har ikke givet anledning til 

bemærkninger”. 

Der budgetteres med et langt mindre overskud for 2017 på 100 tkr., idet gymnasiets 

indtægter falder med ca. 3 mio. kr. ift. 2016 på grund af besparelser. 

 

4. Orientering om personalets sygefravær i 2016.  Bilag 4 

Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at skolen igen har et meget lavt sygefravær – 

for 2016 kun 2,4 % -  for alle medarbejdergrupper. At det var steget fra de sidste to års 

ekstremt lave 1 % skyldtes et par lang tids sygemeldinger. 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. 

Rektor orienterede om, at sidste års store nedgang fra 125 til 100 (ca. 20%) og dermed 4 

klasser i stedet for 5 klasser, som vi havde haft i mange år, var vendt til en fremgang på ca. 

20% - fra 100 til 118 nye elever.  Da der de sidste fire år er kommet 5-10 ekstra elever frem 

mod skolestarten i august, ville ledelsen derfor planlægge med 5 nye klasser, så der var 

plads til de forventede ekstra elever.  Hvis der mod forventning ikke kom disse ekstra elever, 

og der frem mod studieretningsstarten i begyndelsen af november var frafald, så kunne man 

på det tidspunkt gå tilbage til 4 klasser, hvis det samlede elevtal var på ca. 112 eller 

derunder.  

RG´s fremgang i år var speciel, idet STX på landsplan og i det gamle Ringkøbing Amt var 

gået 5 % tilbage. Der var kun Herning Gymnasium og RG, der var gået frem i år. Alle 

andre i det gamle Ringkøbing Amt var gået tilbage. Nogle steder endda markant. De mange 

nye tiltag, som blev sat i gang efter tilbagegangen sidste år, har givet resultat. 

Elevrepræsentanten fortalte om det nye brobygningskoncept, hvor vore 1g´ere er sammen 

med 8. klasses eleverne og fortæller om, hvordan det er at gå i gymnasiet. Det virker rigtig 

godt.  Vi har i det hele taget fået mange positive tilbagemeldinger på brobygningen i år. 



  

6. 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. 

 

7. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Revidering / opdatering af årshjulet.  

 

8. Evt.  

Intet. 

 

Bilag:  

 

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

Bilag 2:   Kantineregnskabet for 2016. 

Bilag 3:   Regnskab for 2016. 

Bilag 3a:  Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger i revisionsprotokollatet. 

Bilag 4:   Oversigt over sygefraværet i 2016 – alle personalegrupper. 

Bilag 5:  Elevtallet for 2017/2018:   den historiske udvikling  

               samt fordelingen på afleverende skoler og områder. 

 

 
 

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: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Elevrådsformand Jacob Cedergreen Kamp (3a), Glentevej 11,   6950 

Ringkøbing 

 Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Martine Brumsbjerg (1d), Finderupsvej 5 C,01,-

1, 6900 Skjern 

 


