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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 27.05.2021 

 
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referatet af mødet den 25.03.2021 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens 

medlemmer. 

 

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

Rektor meddelte, at vi forventer at kunne anvende alle de tildelte midler til fagligt løft og 

styrkelse af trivslen før sommerferien. Vi har lavet en foreløbig opgørelse, som viser, at de 

tildelte midler bliver anvendt. Der er tilbudt knap 300 ekstra timer, og der er herudover 

tilbudt trivselsaktiviteter med undervisning af friere karakter og med mere socialt islæt.1g 

har i stedet for Københavnerturen fået to endags ekskursioner – en til Sletten og en til 

Århus, og der er planlagt et klassevis organiseret trivselsarrangement for 3g fredag den 28. 

maj med spisning uden alkohol, med elevkåringer og med en kendt kunstner, hvis navn er en 

overraskelse (det kan i skrivende stund tilføjes, at kunstneren var musikeren og sangeren 

Hjalmer, der vakte stor begejstring hos eleverne). Der vil efterfølgende blive afholdt et 

trivselsarrangement for 2g’erne også (dette fandt sted fredag den 4. juni i form af en picnic 

på sportspladsen og blev også vel modtaget af de deltagende elever). Endvidere oplystes 

det, at der onsdag den 2. juni var planlagt et møde på RG mellem borgmesteren, 

kommunaldirektøren og de tre STX-rektorer i kommunen, hvor rektor bl.a. vil fremhæve, at 

top-fem blandt de videregående uddannelser, som studenter fra RG søgte ind på i 2020, 

består af folkeskolelærer, sygeplejerske, pædagog, diplomingeniør og medicin – alle 

uddannelser, som vores lokalområde har stor brug for, og som man forbereder sig på ved at 

gå på det almene gymnasium. (mødet med borgmesteren, som mødte op alene, var meget 

konstruktivt, og vi håber, at det lykkedes os at overbevise borgmesteren om vores betydning 

i kommunens uddannelsesstrategi og om, at vi gerne vil inddrages). Generelt føles det 

stadig, som om de tre almene gymnasier i kommunen ikke tænkes med, når der 

kommunalbestyrelsen og dens forvaltning beskæftiger sig med uddannelsespolitik: Således 

havde vi lige opdaget, at kommunen i samarbejde med regionens EU-kontor CDEU havde 

indkaldt til en uddannelsespolitisk konference på Christiansborg den 1. juni, uden at de tre 

gymnasierektorer var orienteret endsige inviteret, som om de intet havde at byde på vedr. 

uddannelsespolitik og EU (rektor har efterfølgende været i konstruktiv dialog med CDEU, 

der gerne vil indgå i tættere samarbejde med os om internationalisering m.m. og også var 

interesseret i rektors kendskab til EU m.m.; det var imidlertid ikke CDEU, men kommunen, 

der havde bestemt, hvem der skulle inviteres til denne konference).  

 

3. Orientering om COVID-19 situationen og skoleårets afslutning 

Vi begyndte med selvtest af elever og ansatte den 8. april. Testene foregår to gange om 

ugen, og det fungerer rigtig godt. Selvtest tager en del tid af undervisningen, men det 

forsøges at dele testningen ud på de forskellige fag, så alle fag bliver berørt at det. 

Der har fortsat ikke været konstateret smittede her på skolen, og alle hjælper til med at 

overholde restriktionerne  



Vi har valgt at bruge flere lærere som supervisorer; det koster skolen noget, da 

kompensationen ikke dækker hele lønnen, men det giver en tryghed, at eleverne kender 

supervisoren. 

Ang. skoleårets afslutning er de nyeste retningslinjer netop kommet, som betyder, at vi kan 

afholde dimission på én gang for alle studenter samt to gæster pr. student. Når dertil lægges 

studenternes lærere, når vi op på ca. 300 personer, som er maksimum for, hvor mange der 

må være i hallen, når vi skal overholde de gældende afstandskrav. 

Til 3g’ernes sidste eksamensbegivenhed må vi lukke max. fem personer ind pr elev. Det er 

retningslinjerne, og vi er på den baggrund ved at udarbejde et program for skoleårets sidste 

uge med sidste eksamensbegivenheder, studentermiddag og dimission. 

Ang. eksamen har vi retningslinjer for det tilfælde, at en elev bliver testet positiv, og det 

samme gælder, hvis det drejer sig om en lærer eller censor. Vi tilbyder ekstra tests til lærere, 

lige før de skal ud at være censor. Elevrepræsentanterne oplyser, at eleverne glæder sig til 

afslutningen og har ikke hørt at andre elever er bekymret: Der er planlagt studenterkørsel og 

besøg i private hjem. (Det kan i skrivende stund oplyses, at eksamen gik godt: Alle elever 

gennemførte skriftlig studentereksamen i dansk, og til mundtlig eksamen var der kun én elev, 

der til én eksamen måtte blive hjemme pga. COVID-19 og derfor fik sin årskarakter ophøjet 

til eksamenskarakter. Efter bestyrelsesmødet blev nogle af retningslinjerne yderligere 

lempet, så vi kunne invitere 10 gæster per student til den sidste eksamensbegivenhed, og det 

blev to meget hyggelige dage den 21.-22. juni, hvor vi langt om længe kunne invitere 

forældre og andre pårørende indenfor. Til studentermiddagen den 23. gjorde de yderligere 

lempede restriktioner, at vi kunne invitere forældrene indenfor i hallen at se studenterne 

danse lanciers, og vi kunne derefter lade eleverne have en rigtig fest indtil kl. 00.30. Til 

dimissionen måtte vi fortsat ikke synge sammen; men vi havde som en overraskelse inviteret 

vores gamle elev Andrea Oehlenschlæger til at synge de to sange for os samt til at give et 

ekstranummer i form af ”I Will Always Love You”, som hun også synger i musicalen ”The 

Bodyguard” til efteråret. Til alle disse arrangementer var der en supergod stemning, så vi 

føler, at vi fik afsluttet skoleåret med manér på trods af alle de foregående trængsler). 

 

4. Status på strategiprocessen 

Ny hjemmesideleverandør er fundet i form af kommunikationsfirmaet ”Manguster” i 

Viborg. Ledelsesgruppen havde kigget på andre gymnasiers hjemmesider og indhentet 

tilbud fra tre udbydere, hvis produkter virkede overbevisende. (Manguster er nu i fuld gang 

med opsætningen af den nye hjemmeside, hvis tekster også skal sorteres, redigeres og 

gennemskrives; vi regner med at kunne lancere den nye hjemmeside medio oktober).  

Endvidere får vi i uge 22 besøg af både tømrer, lysspecialist og anlægsgartner, som vi vil 

bede afgive tilbud på de moderniseringsarbejder, vi prioriterer: Indgangspartiet ude og inde, 

ovenlysvinduer i fællesarealet, nye lamper i indgangshallen og bedre belysning i fællesareal 

og klasseværelser. (Vi har nu fået tilbud fra lysspecialist, men afventer stadig fra de to 

andre tilbudsgivere: håndværkere har vist travlt for tiden). Sideløbende vil pedellerne gå i 

gang med at flytte biblioteket til lok. 114 samt forberede de to klasselokaler (109 og 202), 

som er udvalgt til testlokaler, hvor pedellerne med egen arbejdskraft suppleret med eksterne 

håndværkere, hvor det er nødvendigt, vil lave mindre ændringer med henblik på at gøre 

lokalerne lysere og mere indbydende. (I skrivende stund er biblioteket blevet flyttet 

imponerende effektivt, og det tidligere biblioteksområde skal nu åbnes op og gøres til et 

indbydende studieområde med adgang direkte til fællesareal, gårdhave og huggegården bag 

skolen; de to testlokaler er tømt for inventar og parate til de forskellige håndværksmæssige 

indgreb). 

Elevredaktion er nedsat og består af to piger og to drenge med forskellige kompetencer. 

Redaktionen ledes af Charlotte Trankjær, og redaktionsmedlemmerne kan byde ind med 



forskellige vinkler på arbejdet med at kommunikere bedre med unge mennesker. Eleverne 

afregnes efter medgået tid 1-4 timer pr. uge, nogle perioder lidt mere. 

 

5. Beskæftigelsessituationen for næste skoleår 

114 gymnasielærer skal på landsplan afskediges; vi skal derimod ansætte 4-5 nye lærere. 

Det drejer sig om både faste stillinger og vikariater alt efter ansøgernes fag(kombinationer). 

Baggrunden er, at en lærer fratræder, et par lærere går på nedsat tid pga. alder, og at to går 

på barselsorlov. Vi søger lærer i fagene biologi, fysik, kemi og matematik og har modtaget 

54 ansøgninger, hvoraf 10 er udvalgt til samtaler, som er planlagt til fredag den 4. juni. (Vi 

har nu ansat fem nye kolleger pr. 1. august: En lærer fastansættes i en fuldtids 

uddannelsesstilling med fagene biologi-historie, og fire lærere ansættes som deltids 

årsvikarer med hhv. biologi-idræt, fysik, kemi og matematik). 

 

6. Ansættelser/afskedigelser 

Se ovenfor, punkterne hænger sammen 

 

7. Budgetopfølgning for 1. kvartal dette år 

Var på forhånd udsendt til orientering, rektor gennemgik kort de ligeledes udsendte 

forklaringer til de enkelte poster; der var ingen kommentarer hertil.  

 

8. Orientering om lokalaftale/arbejdstid for næste skoleår 

Rektor og tillidsrepræsentant har mødtes et par gange, og de vil arbejde videre med den: Vi 

fortsætter med den gamle aftale, til en ny er på plads. Vi har ikke tidsregistrering, men har 

lavet en aftale og fortsætter med det. Aftalen justeres i øvrigt efter behov. Det oplystes, at 

flere gymnasier går væk fra tidsregistrering. 

 

9. Orientering om evaluering af undervisning 

Det er vores indtryk, at undervisningen fungerer godt, også den vanskelige situation taget i 

betragtning. Eleverne modtager spørgeskema, hvor undervisningen i de enkelte fag bliver 

evalueret, af den enkelte lærer, der derefter taler med eleverne om evalueringen på klassen 

og justerer undervisningen, hvis det er relevant. HG sender efterfølgende spørgeskema ud til 

eleverne for at evaluere evalueringen, og denne evaluering ses af ledelsen, der følger op, 

hvor det er relevant.  

 

10. Røgfri skoletid fra 1.8.2021 – justering af studie- og ordensregler 

Ledelsens udkast til en ny tobakspolitik, som er blevet drøftet på PR, i SU og med 

Elevrådet, blev udleveret på mødet. Ny lovgivning kræver, at vi ændrer vores studie- og 

ordensregler, så vi populært sagt går fra at have en ”røgfri matrikel” til at have en ”tobaksfri 

skoletid”. Skoletiden indbefatter også studierejser, ekskursioner og pauser i skoletiden, så 

man må ikke indtage tobaksprodukter, hvis man fx går ud på stien eller kører ned i byen. 

Elevrådet mener ikke vi mangler mere information, eleverne ved det godt. 

Ledelsen kan håndhæve det på skolen, men ikke i folks hjem, når der evt. er virtuel 

undervisning. Der kan tilbydes hjælp til at stoppe, og det vil skolen gerne bidrage til. 

Der var forslag, om der kunne tilbydes hjælp, så en eventuel overtrædelse ikke blot 

resulterer i, at elever smides ud; men rektor forsikrede om, at det ikke er hensigten blot at 

smide nogen ud: Vi vil gerne nudge til, at man ikke benytter tobaksprodukter, og 

overtrædelser af studie- og ordensreglerne vil som altid blive behandlet efter 

omstændighederne med sanktioner gradueret efter alvoren af overtrædelsen. Som skole er vi 

imidlertid forpligtet til at sige til en ansat eller elev, at de ikke må anvende tobaksprodukter i 

skoletiden, og sende et signal om, at det ikke er lovligt. Bestyrelsen gav sin billigelse til, at 

studie- og ordensreglerne justeres som foreslået og administreres i den nævnte ånd. Det 



præciseredes endvidere, at håndværkere skal betragtes som gæster, der ikke må ryge på 

skolen, hvilket der skal informeres om, når en håndværker rekvireres. 

 

11. Rektors bonusløn 

Behandles på næste bestyrelsesmøde; formanden og næstformanden vil før da lave en 

indstilling efter en drøftelse med rektor på baggrund af hans afrapportering af, hvordan han 

har søgt at leve op til kriterierne. 

 

12. Beslutning om, hvilken information fra dette møde der skal videregives til hvem, 

hvordan 

Alt kan videregives. 

 

13. Forslag til dagsorden til næste møde 

Evaluering af undervisningen: Det aftaltes, at der skal et punkt om kvalitetssikring af 

evalueringer på dagsordenen for næste bestyrelsesmøde, herunder en orientering om, 

hvordan det foregår p.t. Rektor inviterer derfor HG, som er ansvarlig for skolens 

evalueringsplan, til at fremlægge denne.  

Desuden skal Elevrådet fremover have et særskilt punkt på dagsordenen. 

 

14. Evt. 

Selv om formand og rektor var blevet enige om ikke at sætte punktet ”Særligt indsatsområde 

i næste skoleår” på dagsordenen, da den igangværende strategiproces betragtes som et 

flerårigt indsatsområde, blev der i løbet af bestyrelsesmødet alligevel enighed om at tilføje et 

ekstra indsatsområde som opfølgning på de forgangne 15 måneders restriktioner, nemlig 

”Elevtrivsel”. Rektor forpligtede skolen til at fortsætte med at have dette i særligt fokus efter 

sommerferien. 

Referent: Lars Roesen, rektor 

 

 

Til 

 

• Formand og repræsentant for de videregående uddannelser:  Inger Hauge, Spøttrupvej 61, 

Tjørring, 7400 Herning 

• Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg 

• Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune:  John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 

Ringkøbing 

• Repræsentant for efterskolerne: Kim Skouborg, Vedersø Idrætsefterskole, Vidarhøj 2, 

Vedersø, 6990 Ulfborg  

• Repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Eva Kanstrup, 

Smedegade 12, 6950 Ringkøbing 

• Medarbejderrepræsentant: Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 43, 7330 Brande 

• Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing 

• Elevrepræsentant: Formand i elevrådet, Laura Juliane Glüsing 3a, Kaj Munks Vej 12, 6950 

Ringkøbing  

• Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet, Maja Nygaard 2d, Øster Lemvej 35, 6940 Lem 

St. 

 


