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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 19. maj 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 

Vi er begyndt på skriftlig eksamen. Alle skulle op i dansk. Eksamenen blev afviklet godt. og alle 

mødte op. Pga. det reducerede antal eksaminer i år er der stadig undervisning for alle klasser. 

Sidste elevfest var i torsdags, hvor Kesi kom og spillede; det var iflg. Maja en god oplevelse og 

en god fest: Det var en utroligt god måde at slutte dette skoleår af på. 

Fællesarrangement i mandags med Den grønne Sofa vedr. forsvarsforbeholdsafstemningen. Mads 

Fuglede (V) og Henning Hyllested (Ø) var de to politikere: Én fra ja- og én fra nej-siden.  

2g’erne har været på studierejse i uge 17: Tre klasser var i Berlin, og en klasse i Madrid. 

Vi har også haft Forårskoncert, hvor vores musikelever gav en god koncert til glæde for alle 

fremmødte. 

 

3. Konstituering af bestyrelsen 

Bestyrelsen skal pr. 1.5.2022 konstituere sig. Inger vil gerne fortsætte som formand, og Kim vil 

gerne fortsætte som næstformand – begge blev genvalgt uden modkandidater. 

Søren og Lisbeth er genvalgt som medarbejderrepræsentanter – ligeledes uden modkandidater 

Der er valgt en foreløbig formand for elevrådet, Elisabeth Rex Nørgaard fra 2g, som varetager 

denne funktion, indtil det nye elevråd vælges og konstituerer sig efter sommerferien. Formanden 

takkede de afgående elevrepræsentanter Maja og Caroline for deres indsats. 

 

4. Orientering om elevfordelingsprocessen og klassedannelsen (bilag1) 

Rektor fortalte kort om den tidligere proces i fordelingsudvalget: Vi havde 86 ansøgere pr. 1. 

marts; men der er udsigt til, at vi får ca. syv tilført i forbindelse med elevfordelingsprocessen. 

Vi opretter fire 1g-klasser i grundforløbet, og afhængigt af elevantallet må vi se, om det bliver tre 

eller fire studieretningsklasser. Dette kan afgøres, når fordelingsudvalget har behandlet 

klagesagerne, og vi kender det endelige elevantal. Hvis dette er over 90, når vi går i gang med at 

planlægge næste skoleår, planlægger vi med fire 1g-studieretningsklasser; hvis det er lige på 

vippen, orienterer rektor formanden, der i så fald vil afholde et ekstraordinært møde virtuelt for at 

beslutte, om vi skal have tre eller fire studieretningsklasser (da fordelingsudvalgets arbejde var 

afsluttet, havde vi 96 ansøgere, hvorfor vi har planlagt skoleåret 2022-2023 med fire 1g-



studieretningsklasser; elevtallet har siden fluktueret en del og, da det var lavest, været nede på 

86; men det er i skrivende stund igen på vej op; rektor orienterer på mødet om det helt aktuelle 

tal). 

 

5. Beskæftigelsessituationen for næste skoleår 

Umiddelbart skal vi ikke afskedige nogen. 

Vi har flere vikarer inde dette skoleår pga. barselsorlover og en langtidssygemelding, men det er 

umiddelbart ikke muligt at tilbyde vikarerne fast ansættelse. 

 

6. Ansættelser og afskedigelser 

En lærer er fratrådt i marts, og en anden lærer går på pension med skoleårets udgang; to 

rengøringsassistenter stopper med skoleåret udgang, så vi er i gang med at rekruttere både lærere 

og rengøringsassistenter (i juni måned meddelte endnu en lærer sin afgang, så det blev alligevel 

muligt at ansætte en af de vikarer, vi havde været meget tilfredse med; derudover har vi ansat en 

ny rengøringsassistent og en ny kantinemedhjælper, da den hidtidige havde ønsket at hellige sig 

rengøringen). I forbindelse med den nævnte fratrædelse havde nogle bestyrelsesmedlemmer hørt 

visse rygter, hvorfor der blev spurgt, om ikke bestyrelsen kunne blive orienteret om sådanne sager 

på forhånd. Formanden svarede, at det ikke var muligt, da der kunne være personfølsomme 

oplysninger involveret, men at rektor altid informerede hende, når der var sager af personfølsom 

karakter, og at bestyrelsesmedlemmer, hvis de hørte rygter, altid kunne kontakte formanden for at 

blive forsikret om, at rektor håndterede sagen og havde informeret hende. 

 

7. Nyt fra Elevrådet 

Elevrådet og idrætsteamet har arrangeret en alternativ idrætsdag, som afsluttes med fredagscafé, 

hvilket foregik den følgende onsdag, dagen før Kristi Himmelfartsdag. 

Elevrådet opfordrer til, at der af miljøhensyn udelukkende anvendes papir-konfettirør i 

forbindelse med studentervognskørslen. 

 

8. Budgetopfølgning for 1. kvartal dette år (bilag 2 og 3) 

Budgetopfølgningen blev kort gennemgået. Med hensyn til energiforbruget blev der spurgt, om vi 

kan gøre noget i forhold til det: Udskiftning af vinduer ville kunne løse noget af det høje forbrug; 

især vinduerne mod vest trænger til udskiftning - her blæser det ind. 

Er solceller en mulighed? Vi er villige til at opsætte flere solceller på taget; men de nuværende 

regler gør det desværre økonomisk uhensigtsmæssigt. 

 

9. Orientering om elevtrivselsundersøgelsen/evaluering af undervisningen 

Rektor gennemgik elevtrivselsundersøgelsen: Skolens resultat ligger på niveau med sidste år og 

på niveau med landsgennemsnittet. 

Med hensyn til de skriftlige opgaver lægges der op til, at lærerne udleverer opgaven, og så har 

eleven måske 15 minutter af timen til at komme i gang med opgaven eller til at spørge ind til den, 

så de kommer i gang med den. Det er vigtigt, at lærerne overholder afleveringsplanen og ikke 

skubber afleveringerne til et senere tidspunkt, da det kan medføre, at der pludselig er mange 

afleveringer på samme tid. Elevtrivsel skal fortsat være et indsatsområde 

 

10. Status for strategiprocessen 

Nye møbler i studieområdet er blevet leveret, og trælameller vil blive sat op i indgangspartiet 

snarest. Efter pinse vil der blive sat nye lamper op i forhallen, og en lokal kunstner er bestilt til at 



lave et kunstværk til forhallen, gerne inden skoleåret afslutning. (alle disse nye tiltag blev udført, 

så de var færdige til dimissionsugen, og de ville kunne beskues af bestyrelsens medlemmer til 

næste møde). 

 

11. Strategidag for bestyrelsen og den daglige ledelse 

Strategidag afholdes den 9.8. på AU Herning; formanden har møde den 31.5. med direktør Anette 

Ørbæk fra Ringkøbing- Skjern Kommune, som hun vil invitere til at holde et oplæg på 

strategidagen. Et muligt emne til strategidagen er at tage strategiprocessen frem og præsentere 

den for den nye bestyrelse; der er en del nye medlemmer, som ikke kender til strategiprocessen. 

Elevambassadørerne kan inviteres til at præsentere deres arbejde. 

 

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

Alt på nær dele af pkt. 4 og pkt. 6. 

 

13. Forslag til dagsorden til næste møde 

Intet at referere. 

 

14. Evt. 

Intet at referere. 

 

 

Referent: Lars Roesen, rektor 


