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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium den 15.3. 2018
Afbud fra John G. Christensen og Peder Sørensen
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 7,3 var lidt under vores eget niveau for de sidste år og var for
første gang i mange år også lidt under niveauet for de øvrige gymnasier, som vi plejer at
benchmarke med (de lå på 7,3 – 7,8). Vi har i år haft flere helt i bunden med 0 eller
sågar -3, hvilket vi ikke plejer at have. Vi havde også lidt færre, der fik 12. Vi skal have
evalueret dette års resultat på næste PR-møde for at se, om vi kan gøre noget anderledes
næste år.

-

VUC-bygningen – nyt om udleje?
Der er desværre ikke nyt. Vi har til gengæld selv haft nytte af de mange ledige m2, da vi
afholdt ”Sprogfestival” i januar måned, hvor vi var vært for 55 elever fra otte andre
gymnasier. De både spiste og sov på VUC.

-

APV´en – både den psykiske og den fysiske
Der er nu lavet en handlingsplan for den psykiske APV, som er resultatet af en række
møder i samarbejdsudvalget. Det samme gælder den fysiske, hvor der ikke var mange
problemer. Der skal laves en brandøvelse en gang i foråret – der skal tilbydes et
førstehjælpskursus til alle, der ønsker det - der skal udarbejdes beredskabsplaner for
både brand og andre alvorlige hændelser (skoleskyderi, terror, bombetrusler).

3. Godkendelse af regnskab for 2017 – med underskrifter. Bilag 2 og 2a.
Årets overskud på 2,0 mio. kr. blev noget større end budgetteret, hvilket blev forklaret på
sidste bestyrelsesmøde. Egenkapitalen er nu på 16 mio. kr. Soliditetsgraden stiger til nu 63
(mod 50 sidste år), finansieringsgraden er igen 0, fordi den langfristede gæld er indfriet, og
likviditetsgraden stiger til 129 fra 98 sidste år. 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 mindre overskud for 2018 på 450 tkr., idet gymnasiets indtægter
falder en hel del ift. 2017 på grund af besparelser.

4. Orientering om personalets sygefravær i 2017. Bilag 3
Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at skolen igen har et meget lavt sygefravær –
for 2017 kun 1,8 % - for alle medarbejdergrupper. Det var i 2016 på 2,4 %. . 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. Status på samarbejdet med folkeskoler og efterskoler.
Rektor orienterede om, at der ikke har været den store efterspørgsel på de små
undervisningsforløb, som blev udbudt i august måned. I modsætning til forrige skoleår, hvor
der var stor interesse for det. Dette vil ikke blive udbudt næste skoleår, hvor der er lavet en
aftale med handelsskolen om, at begge parter indstiller disse ekstra tilbud.
6. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g. Bilag 4
Rektor orienterede om dette års søgetal – p.t. 101 nye elever til kommende 1g – altså 4 nye
klasser. Næsten alle STX skoler i det gamle Ringkøbing Amt er gået lidt tilbage. Det
massive offentlige pres for at få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse ser ud til at
virke. De 100 nye elever er en tilbagegang fra sidste års 118 og på niveau med søgetallet i
2016. Der er kun 27 drenge blandt de nye ansøgere. Bestyrelsen indstillede til, at det blev et
indsatsområde for næste skoleår, at RG arbejder med mere anvendelsesorienteret
undervisning (eks. Factory Tours og ”Sprogfestival”), hvilket motiverer og fanger alle
elever, men især drengene. Der skal altså være flere ”ud af huset” aktiviteter – eller invitere
virksomheder ”ind i huset”.
7. Forslag til vedtægtsændring – bilag 5.
Bestyrelsen vedtog det fremsendte forslag til ny vedtægt for RG med en ekstra ændring: At
bestyrelsen fremover kun skal bestå af 9 medlemmer, idet medlemmet fra regionsrådet frem
over slettes fra vedtægten og dermed ikke længere er med i bestyrelsen.
Når alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet den nye vedtægt, offentliggøres den på
gymnasiets hjemmeside og er dermed gældende.
Den nye vedtægt fremsendes inden da – for en sikkerheds skyld – til gennemsyn hos UVM.
8. Ny bestyrelse pr 1.5.2918.
Jørgen Iversen og Gitte Christiansen deltog ikke i drøftelsen af dette punkt, da begge nu
udtræder af bestyrelsen. Dagens møde er det sidste i den nuværende bestyrelse. Der er tre,
der forlader bestyrelsen nu: Formanden Jørgen Iversen (repr. for forældrekredsen og
erhvervslivet) og de to alm. medlemmer Gitte Christiansen (repr. for efterskolerne) og Peder
Sørensen (repr. for byrådet i RKSK). Alle tre har siddet i bestyrelsen i 10-11 år og gjort en
stor indsats. Byrådet har udpeget John G. Christensen som nyt medlem af vores bestyrelse,
og kredsen af efterskoleforstandere har udpeget Kim Skouborg fra Vedersø Idrætsefterskole
som deres nye repræsentant. Jan Jensen fortsætter som repræsentant for lederne i vores
lokale folkeskoler. Der skal være nyvalg af både medarbejderrepræsentanter og
elevrådsrepræsentanter inden den 1.5. Rektor retter nu henvendelse til Århus Universitet –
afdelingen i Herning og beder dem udpege en repræsentant for de videregående
uddannelser. Så mangler der kun en ny repræsentant for forældrekredsen og erhvervslivet.
Dette medlem skal drøftes / findes på det første møde i den nye bestyrelse den 30.4.18.
Vi drøftede forskellige forslag til nyt medlem med denne baggrund.
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.
Emneliste til nyt bestyrelsesmedlem – repræsentanten for forældrekredsen og erhvervslivet.
Næste møde bliver mandag den 30.4.18 kl. 15 - kun med dette ene punkt på dagsordenen.
11. Evt.
Intet.
Bilag:
Bilag 1: Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.
Bilag 2: Regnskab for 2017 og revisionsprotokollat.
Bilag 2a: Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger i revisionsprotokollatet.
Bilag 3: Oversigt over sygefraværet i 2017 – alle personalegrupper.
Bilag 4: Elevtallet for 2018/2019 – og den historiske udvikling
samt fordelingen på afleverende skoler og områder.
Bilag 5: Forslag til ny vedtægt.
Bilag 6: Nye medlemmer af bestyrelsen efter den 30.4.2108.

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: Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 33a, 7330 Brande
Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing
Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Martine Brumsbjerg (2d), Finderupsvej 5 C,01,-1,
6900 Skjern
Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Christina Givskov Jensen (3a), Ladegårdsvej 4,
6920 Videbæk.

