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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 30.09.2021 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referatet af mødet den 27.05.2021 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer. 

 

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

a. Præsentation af de nye medlemmer af bestyrelsen fra elevrådet 

Nyt medlem af bestyrelsen fra eleverne er Caroline Friis Hansen; hun kunne desværre 

ikke deltage i dag. Maja er ny formand for elevrådet og har derfor stemmeret i 

bestyrelsen. 

b. Skolestarten 

Skoleåret sluttede godt af også på trods af et mærkeligt år. Skoleåret er begyndt godt med 

glade elever, og vi har lavet en del trivselsarrangementer for 2g- og 3g’erne, mens der for 

1g’erne bl.a. har været afholdt introfest. Vi har også afholdt skoleårets første elevfest med 

deltagelse af rigtig mange elever. Ved skoleårets start begyndte der fire årsvikarer, og 

disse er faldet godt til. Generelt har der været en meget positiv opstart på skoleåret 

UU-vejlederne har afholdt møde på gymnasiet. Her fik vi mulighed for at vise vore 

faciliteter samt drøfte, hvad vi kan tilbyde kommende elever. 

Som noget nyt har vi forsøgt med morgensamling i hallen. Det kræver et større arbejde 

fra pedellernes side med at sætte stole op før og efter; men samtidig betyder det, at alle 

kan høre og se, hvad der foregår. Det er nemmere for musik at vise, hvad de kan, og vi 

føler, at alle eleverne deltager mere på denne måde. Morgensamlingen vil ikke foregå så 

ofte som tidligere, men varigheden vil være lidt længere.  

Der er fra skoleåret start sket en ændring i ledelsen. Hans Birger Jensen (HJ), som 

tidligere har været ledende inspektor, er nu ansat som ledelses- og økonomikonsulent på 

en 20% stilling. I dette skoleår vil der være tale om en overgangsperiode, hvor han vil 

overdrage opgaver til de øvrige medlemmer af ledelsen og administrationen. Henriette 

Gyrup (HG) er nu udnævnt som vicerektor. Den daglige ledelse er nu på tre personer.  

Der må gerne komme flere informationer til bestyrelsen, så de ved, hvad der sker på 

skolen. Ikke ugentligt; men da der kun er fire bestyrelsesmøder om året, føler nogle 

medlemmer en mangel på informationer til bestyrelsen. Der kunne fx udsendes et 

informationsbrev, når det er relevant. 

c. Nyt fra elevrådet Nyt punkt på dagsordenen er ”Nyt fra elevrådet”. Maja orienterede om 

ting, elevrådet gerne vil have ændret. Eleverne ønsker nye spil, hvilket de allerede har 

fået tildelt penge til. De havde også et ønske om nye møbler til fællesarealet. 



UVM har tildelt midler til elevrådet, så de har nu snakket om, hvad pengene kan bruges 

til - noget til glæde for alle elever. 

Eleverne ønsker nyt anlæg i 2g-3g-arealet, da det nuværende ikke fungerer ret godt i dette 

areal. Ligeledes analoge ure i klasserne; især 1g’erne ønsker dette. 

Forslag om ”Maja og monopolet” – hvor elever kan komme med ønsker, og så kan 

ønskerne drøftes til morgensamling. Hvor fordele og ulemper vil komme frem, og 

forståelse for, hvorfor nogle ønsker ikke kan imødekommes. 

 

3. Orientering om evaluering af undervisningen (HG) 

 

HG gennemgik PowerPoint: Der foregår evaluering på flere niveauer. 

Grundforløbet – Her laves en evaluering i selve introforløbet og af det sociale. 

Undervisning i AP, NV bliver evalueret, samt hvordan studieretningsvalget har forløbet 

De store skriftlige opgaver  

Undervisningen – Der laves en løbende evaluering ved hjælp af dialog mellem elev og 

lærer, og elevens arbejde med de forskellige typer opgaver evalueres. En skriftlig 

evaluering med obligatoriske spørgsmål, samt med mulighed for at komme med 

kommentarer. Afsluttes med en mundtlig opfølgning på klassen. 

Trivsel - Hvert år laves der en elevtrivselsmåling, og samtidig arbejdes der med trivsel på 

klasseniveau. Der gennemføres også elevsamtaler. 

Den enkelte elev – Her evalueres ved hjælp af læse- og matematikscreening, 

standpunkts- og årskarakter. Feedback på skriftlige og mundtlige afleveringer. 

Brobygning – efter hvert brobygningsforløb bliver eleverne bedt om at udfylde en 

evaluering. 

Med dette evalueringsforløb tænker vi, at vi rammer alle mulige aspekter. Vi er også et 

mindre gymnasium, hvor vi kender alle elever og har stor åbenhed. 

 

4. Orientering om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2022/2023 (Bilag1) 

 

I år fastholder vi samme udbud som sidste år. Vi vil forsøge at oprette en frivillig 

aktivitet med mediefag efter jul og se, om der er interesse, og så måske udbyde det fra det 

følgende skoleår. 

Design og arkitektur er det muligt at vælge i 1g; flere har valgt det i år. Tidligere stod 

valget mellem musik og billedkunst. 

 

5. Budgetopfølgning til og med august (Bilag 2a og 2b) 

Pga. COVID-19 har vi ikke brugt som budgetteret. Rektor gennemgik kort 

kommentarerne til budgetopfølgningen. Pga. den gode økonomi har vi mulighed for bl.a. 

at lave små hold. Vi håber, at de mindre klasser kan tiltrække nye elever de næste år, hvor 

elevgrundlaget bliver mindre. 

 

6. Orientering om finanslovsforslagets betydning for næste års økonomi 

 

Med finanslovsforslaget forventer vi, at det bliver stort set som i år.  

 

 



7. Evaluering af personalets kompetenceudvikling og drøftelse af det kommende års plan for 

efteruddannelse 

Vil gerne lave et eksternt personaleudviklingsseminar for hele personalegruppen, da vi 

mener det er vigtigt, at alle deltager, og vi på den måde er fælles om, hvilken retning vi 

vil gå i strategiprocessen med kerneopgaven i fokus. 

Arrangementet vil blive afholdt eksternt. Vi vil gerne væk fra skolen, uden dog at bruge 

for meget tid på transport. Vi satser på et par dage i uge 5 eller 6 i 2022. 

8. Status for strategiprocessen 

 

Ny hjemmeside er undervejs, og bestyrelsen fik en smagsprøve på den nye hjemmeside. 

Vi skal huske at nævne professionsbachelor-uddannelserne som sygeplejerske, pædagog 

og lærer. Hjemmesiden forventes offentliggjort omkring den 1. november. På de sociale 

medier har vi en elevredaktion, der dog ikke laver ikke så mange historier endnu. 

Bygningsændringer er igangsat; men det holder meget hårdt med at få håndværkere i 

gang, da de både har travlt og problemer med at få materialer. 

Kunstudvalget har holdt møde og besluttet at tage ikke-relevant kunst tages ned. 

Bestyrelsen sluttede af med en rundtur på gymnasiet for at se de bygningsændringer, der 

er gennemført og igangsat indtil nu. 

 

9. Orientering fra formanden om udmøntning af rektors bonus for skoleåret 2020-2021 

 

Formandskabet har drøftet det og talt med medarbejderrepræsentanterne. 

Bonus er vedtaget med 100%. Ønsker kontrakt for endnu et år med nye krav.  

 

10. Drøftelse af, hvem vi ønsker udpeget til at erstatte Jan Jensen som bestyrelsesmedlem 

Tak til Jan for det arbejde, han har ydet.  

Skolerne er inddelt i distrikter i kommunen. Hvor ønsker vi en repræsentant fra? Ønsker 

vi en repræsentant for fx at kunne rekruttere bedre fra yderområderne i kommunen, eller 

en fra Ringkøbing Skole, som er vores største ”leverandør”, og som vi i forvejen har et 

godt samarbejde med? Vi kunne også pege på en distriktsleder (fra syd). 

Det besluttes at pege på Ringkøbing skole, og så må vi se, hvem skolelederne udpeger. 

 

11. Beslutning om, hvilken information fra dette møde der skal videregives til institutionens 

medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske 

Alt kan offentliggøres. Til forskel fra den tidligere rektors resultatløn skal bonusaftalen 

dog ikke offentliggøres.  

12. Forslag til dagsorden til næste møde 

 

Vi vil gerne høre om arbejdet med udviklingen af afleveringer og lektier, hvorfor rektor 

inviterer formanden for pædagogisk Niels Hansen til næste møde.  

 

13. Evt. Intet at referere. 

Referent: Lars Roesen, rektor 


