
 

Ringkjøbing Gymnasium Vasevej 24 

6950 Ringkøbing 

Telefon 9674 3400 

Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                         30.11.2022. 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. september 2022 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

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

 

a. Præsentation af de nye medlemmer af bestyrelsen fra elevrådet 

Elisabeth og Johan præsenterede sig selv for bestyrelsen og fortalte om, hvorfor de havde 

meldt sig til opgaven. Bestyrelsen præsenterede sig kort for de nye medlemmer. 

 

b. Skolestarten 

Det har været en god skolestart, hvilket rektor har kunnet forvisse sig om ved at have haft 

rektors time med alle 1g-klasser.  

Elevambassadørerne har gjort en stor indsats for at byde de nye 1g’ere velkommen og taget 

godt imod alle. 

Vi har netop afholdt 1g-forældreaften med info om studievalg: Der deltog 176 i 

arrangementet, og der var en god stemning og en god spørgelyst. 

Vi har nu 89 1g’ere (i skrivende stund 88). 

Flere 1g’ere har også meldt sig til musical i år, dette opleves også som om de allerede er 

faldet godt til (musicalen endte med en fremragende forestilling den 18.11., og der var elever 

fra alle tre årgange involveret). 

I dag har vi afviklet pædagogisk dag for alle lærere. Eleverne blev undervist af Det rullende 

Universitet. Elevrepræsentanterne fortalte, at det havde været en god oplevelse. Det var ikke 

kun undervisningen der var god, men også informationer om, hvordan det er at flytte 

hjemmefra, og hvordan man skal klare sig selv.  

Introfest for 1g’erne har været afholdt. Om eftermiddagen før festen var der forskellige 

aktiviteter for 1g’erne, så de alle blev på skolen, og selve festen forløb med god stemning. 

Festudvalget bliver inddraget i, hvordan der afvikles fest på gymnasiet, hvor alle føler de kan 

være med. En af drøftelserne er bl.a., hvordan vi kan mindske alkoholforbruget. 

Skolefodbold i Skjern blev drøftet. Der er sket ændringer med hensyn til afviklingen af dette. 

Ændringen er med hensyn til alkohol. Alkohol skal ikke være en del af fodbolden, men først 

være der ved festen om aftenen. Flere klasser har i år ikke tilmeldt sig - iflg. Elevrådet pga. 

signalerne om mindre alkoholforbrug. Eleverne synes tilsyneladende, at det er en del af 

hyggen ved fodbolden, at alle kan være med, og ikke kun de elever, som går rigtig meget op i 

fodbold. 



Vi har fået instruks om i den kommende fyringssæson ikke at varme op til mere end 19 

grader for at spare på energien, og hvordan vi formidler dette på en positiv måde, bliver 

drøftet med Elevrådet, så vi ved fælles hjælp kan spare mest muligt. 

 

Siden sidst 

På baggrund af antal tilmeldte 1g’ere, da vi i foråret gik i gang med at planlægge dette 

skoleår (95), har vi oprettet fire klasser i 1g’s grundforløb og fortsætter med fire spor i 1g’s 

studieretningsforløb, selv om der p.t. er 89 elever. Hvis elevtallet skulle falde i løbet af 

skoleåret, kan vi evt. slå de fire klasser sammen til tre klasser i 2g. Vi har tidligere i 

bestyrelsen drøftet de økonomiske konsekvenser af at fastholde fire klasser, selv om vi reelt 

set kun har elever til tre klasser; men der er i bestyrelsen enighed om at strække sig langt på 

dette område af hensyn til elevtrivslen og den gode historie om gymnasiet. 

Bestyrelsen påskønner, at 1g-eleverne fortæller, at de er glade for at gå her. Den gode historie 

er med til at sikre fortsat elevtilgang, som kan sikre fortsat bredt udbud af studieretninger og 

valgfag for lokalområdets unge. Elevrådets næstformand undrede sig over, at der tidligere 

skulle have verseret en dårlig historie om gymnasiet, for han havde altid kun hørt den gode 

historie og ikke været i tvivl om, at det var her, han skulle gå. 

 

c. Nyt fra elevrådet 

Ønsker om, at regler om afleveringer atter gennemgås for elever og lærere (det skete på det 

efterfølgende PR-møde den 29.9.), herunder også, hvor lang tid der skal gå, før ny aflevering 

kommer, og hvor vidt man kan få en aflevering for, før en tidligere er kommet rettet retur. 

Ønsker om adgang til Restudy; under COVID-19-nedlukningerne var det gratis at bruge det; 

men nu koster det et abonnement. Elevrådet laver et spørgeskema for at høre om flere ønsker 

det. Hvis der er behov, vil ledelsen overveje at købe adgangen. (På baggrund af Elevrådets 

spørgeskema og en høring af lærerne på det efterfølgende PR-møde er Restudy igen 

tilgængeligt på gymnasiet fra den 7.11. og de næste tre år frem). 

3g’ere ønsker en fest for kun 3g’er, da de angiveligt føler, at de er blevet ”snydt” for en fest. 

Det har elevrådet allerede sagt ikke kommer til at ske; men den kan det måske erstattes af en 

forfest på skolen for 3g’ere og fest for alle andre senere. 

Internettet virker ikke optimalt. Eleverne bruger ofte deres eget internet. (Rektor har 

efterfølgende arrangeret et møde med Elevrådet og gymnasiets IT-koordinator, som 

forklarede, hvilken plan vi har lagt for en optimering af netværket før nytår, og hvad de 

enkelte elever kan gøre for selv at forbedre deres egen netadgang; dette præsenteres 

nærmere på næste møde). 

 

3. Opfølgning på strategidag (bilag 1) 

Formanden fortalte kort om nogle af punkterne:  

Skæv kønsfordeling og negative fortællinger – de punkter bør vi kigge på. 

Forskønnelse – er det nu, som vi ønsker det, eller skal der gøres noget mere? 

De sårbare eller de elever, der har det svært: Vi skal finde en balance i, hvad vi kan rumme.  

Under ”Muligheder” skal der også de gode elevambassadører nævnes. 

Hvorfor er der ikke så mange med anden etnisk herkomst på gymnasiet? Vi har fra andre lande, 

men der er også folkeslag, der ikke er her.  

Skæv kønsfordeling samt organisering af afleveringer i forhold til, hvad man gør på HHX, er 

nogle af de punkter, som medlemmer af bestyrelsen mener at vi bør se nærmere på. 

 



4. Orientering om surfer-satellit i Hvide Sande 

Rektor fortalte kort om, hvordan processen med offentliggørelsen fandt sted, og forklarede kort 

for eleverne, hvad meningen med surfer-satellitten i Hvide Sande var. 

Det blev kort drøftet, hvad den videre proces er, og hvordan vi sætter skub i processen 

(bestyrelsens formandskab og rektor har efterfølgende (den 25.11.) haft et møde med 

initiativgruppen i Hvide Sande; herom nærmere på det kommende bestyrelsesmøde). 

 

5. Orientering om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2023-2024 (bilag 2) 

Vi fortsætter med det udbud vi har i dag. 

Med mange valgfag med så få elever giver det komplekst sammensatte papegøjeklasser, hvilket 

komplicerer skemalægningen og i nogle tilfælde betyder lange dag for enkelte elever 

Vi vil gerne fremover i dialog med eleverne, når de har valgt valgfag, hvis det giver udfordringer 

med lange dage. Eleverne kan evt. få 2. prioritet og få bedre skema, end hvis de fastholder 1. 

prioritet. 

 

6. Budgetopfølgning til og med juli (bilag 3a og 3b) 

Lars gennemgik kort budgetopfølgningen. Vi ligger lidt efter budgettet; men dette skyldes bl.a. de 

store udgifter til forbrugsudgifter samt en del udgifter til forskønnelse af skolen, jf. 

strategiprocessen. 

 

7. Orientering om finanslovsforslagets betydning for næste års økonomi 

Med finanslovsforslaget forventer vi at mangle omkring kr. 500.000, hvilket skyldes, at et 

ekstraordinært udkantstilskud er bortfaldet og derfor ikke gives i det kommende år (dette 

udkantstilskud er det efterfølgende lykkedes atter at få bevilget til skoler som vores). 

 

8. Status for strategiprocessen, herunder det fortsatte arbejde med pædagogisk udvikling 

I dag har der været pædagogisk dag med bl.a. fokus på undervisning ”ude af huset” og mange 

andre nye tiltag. Vi arbejder hele tiden på at udvikle undervisningen til at være moderne og 

nutidig inden for de rammer og bekendtgørelser, der gælder for vores arbejde. 

 

9. Orientering fra formanden om udmøntning af rektors bonus for skoleåret 2021-2022 

Formandskabet har drøftet det og talt med medarbejderrepræsentanterne, og på den baggrund er 

det vedtaget at udbetale bonus. 

 

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

medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske 

Alt kan videregives. 

 

11. Forslag til dagsorden til næste møde 

Intet at referere. 

 

12. Evt. 

Mødet i december vil enkelte gerne have flyttet. Der er forslag om den 7. december (efterfølgende 

er det med hjælp af en digital afstemning blevet besluttet at flytte mødet til den 14. december kl. 

16-18). 

Referent: Lars Roesen, rektor 


