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Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 30. marts 2022
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde
Referatet godkendtes og blev underskrevet.
2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste møde
Vi er nu stort set tilbage som helt normalt som før COVID-19. Det eneste der er ændret, er, at
eksamensbelastningen for 3g er reduceret. Vi ved endnu ikke helt, hvornår eksamen skal være.
Det er en politisk beslutning at reducere eksamen. Gymnasierne er ikke blevet hørt.
EPUS er afholdt siden sidst. Den første dag var med erhvervspsykolog Ejnar Bryld, hvor der blev
arbejdet på tværs af faggrupperne, og dag to besøgte vi HTX i Silkeborg. EPUS-arrangementet
blev evalueret meget positivt; det mindst tilfredsstillende punkt var besøget på HTX, som
vurderedes at haveværet for kort.
Nye kriterier for rektors bonusløn er forhandlet med et reduceret antal kriterier i forhold til sidste
år. Vi har indgået en aftale med en psykolog med hensyn til eksamensangst. Det er
studievejlederne, der vurderer, hvem der har brug for at tale med psykologen.
b. Formanden om møde med de nye, politisk udpegede medlemmer
Der har været indkaldt til et møde med de nye medlemmer af bestyrelsen, Marie Kamp From og
Marianne Karlsmose. Meningen var at orientere om bestyrelsens strategiske arbejde. På mødet
blev der bl.a. orienteret om elevtilgangen og de udfordringer, den evt. kan medføre.
3. Status for strategiprocessen generelt
EPUS er afholdt, nye møbler er bestilt, og nogle er allerede leveret. Det har trukket lidt ud med at
få håndværkere til at udføre de ændringer, som vi skal have foretaget.
b. Kort status for Pædagogisk Udvalgs arbejde med lektier og afleveringer (MS)
Pædagogisk udvalg har påbegyndt arbejdet med at begrænse lektiemængden, kvalificere
lektielæsningen og lette arbejdet med afleveringer og herefter forelagt punkterne for Pædagogisk
Råd, som så arbejder videre med de nævnte punkter. Herefter laves der
undervisningsevalueringer, og som noget nyt er den enkelte lærers arbejde med at udvikle
lektiegivning og afleveringsopgaver et fokusområde til MUS. Rektor supplerer, at de lærere, der
har været til MUS, forholder sig til det på forskellig vis. Bestyrelsen støtter det videre arbejde
hermed. Det er p.t. lidt svært at se, om det man har ændret, har haft en effekt, bl.a. fordi vi i den
forløbne periode har haft udstrakt virtuel undervisning; men evalueringen vil jo fortsætte, og så
viser effekten sig sikkert.
4. Nyt fra elevrådet
24. marts blev der afholdt møde, hvor der blev talt om elevernes ønsker. Eleverne ønsker et
alternativt idrætsarrangement for hele skolen. Elevrådet vil tale med idrætskoordinatoren om en
sådan idrætsdag og ønsker at afslutte med fredagscafé. Samværet skal være det primære og ikke

alkoholen (det er i dag blevet besluttet, at denne dag afholdes onsdag den 25. maj). Elevrådet
ønsker også fodboldborde. På det seneste PR-møde blev elevrådet bedt om at tage stilling til et
lærerforslag om mere klimavenlige studierejser, hvilket elevrådet er positivt indstillet overfor,
idet enkelte rejsemål dog ikke er realistiske uden fly; men hvis vi flyver til eks. Færøerne, bør vi
plante træer eller andet klimavenligt bagefter.
5. Godkendelse af årsrapporten 2021 og stillingtagen til revisionsprotokollatet (Bilag 1 + 1b)
Rektor gennemgik kort årsrapporten, som godkendtes uden spørgsmål.
6. Orientering om personalets sygefravær i 2021 (Bilag 2)
Sygefraværet blev kort gennemgået. Flere langtidssygemeldinger gør, at tallene ligger lidt højre
end sædvanligt i visse personalegrupper. Langtidssygemeldingerne er ikke arbejdsrelaterede.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at tallene ikke var særligt høje.
7. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1 g og mulige scenarier. (Bilag 3, 3b og 4)
Elevtilmeldingsoversigten blev udleveret. Vi har 86 tilmeldte mod 96 sidste år. Der har været
nedgang også på både handelsgymnasiet og på KG; det samme gælder alle de små gymnasier i
området på nær VGT. Så der er ikke noget, der tyder på, at eleverne har valgt naboskolerne i
stedet for os, men hvor er de så blevet af? Der er elever til fordeling – Herning Gymnasium har
fået 68 elever flere, end de har meldt ind at have kapacitet til. Regionsrådet skal derfor i år også
fordele elever i Vest – det besluttes af fordelingsudvalget den 20. april (hvor det blev besluttet at
fordele de 68 elever- heraf 7 til os; vi tager imod dem i disse dage og må så se, hvor mange af
dem der rent faktisk begynder her til august). De mulige scenarier for klassedannelser med disses
økonomiske konsekvenser blev fremlagt, og der var konsensus om med udgangspunkt i 86 nye
elever at oprette fire 1g-grundforløbsklasser og derefter tre 1g-studieretningsklasser, medmindre
vi får tilført så mange ekstra elever, at vi kommer et stykke over 90 elever, hvilket kan berettige
at fortsætte med fire 1g-studieretningsklasser. Der er enighed om, at trivslen forbedres, hvis
klasserne ikke er overfyldte, og at god elevtrivsel – især i grundforløbet – kan være med til at
minimere frafaldet, således at de ekstra ressourcer, som planlægges anvendt i grundforløbet, kan
vise sig at være givet godt ud. Gymnasiet er naturligvis som altid opmærksomt på fx at dele
lærere med og at samlæse vigtige valgfag sammen med naboskolerne, ligesom vi altid opretter
blandede klasser med flere studieretninger, så vi både tilbyder og kan oprette liges så mange
studieretninger og valgfag som større skoler og dermed forbliver attraktive for eleverne.
8. Drøftelse af mulig strategidag for bestyrelse og ledelse
Da der er flere nye medlemmer af bestyrelsen, vil det give god mening, at bestyrelsen og den
daglige ledelse mødes for at drøfte vores strategiske udfordringer. Formanden vil fremsende
forslag til mulige datoer (formanden har i dag udsendt en mail med en Doodle).
9. Beslutning om, hvilken information fra dette møde der skal videregives til hvem hvordan
Bilaget med de økonomiske konsekvenser af mulige klassedannelsesscenarier samt drøftelsen af
elevfordelingsprocessen skal ikke gives videre.
10. Forslag til dagsorden til næste møde
Klassedannelsespunktet drøftes igen, da vi næste gang ved mere om optaget. Desuden kunne det
være interessant at vide, hvor eleverne bliver af – her må vi afvente statistik fra kommunens UU.
11. Evt. Intet at referere.
Referent: Lars Roesen, rektor

