Slagelse
Gy mnasrum
Referat af møde i skolebestyrelsen, Slagelse Gymnasium.
Tirsdag den 13. marts kl. 16.00 - 19.00 og 19:00- 2I:00 Middag
Sted: Konferencecenter Kobæk Strand,

Tilstedel Mogens Dahl Nielsen, Henning Rasmussen, SØren Lind Christiansen, Kirsten Lambert, Charlotte petersson,
Lea Kinimond Schümann, Lotte Büchert, referent Henrik Kjar

Afbud: Peter Mads Olsen, Thomas Lyngman, Johnny Persson og Mathias Stockfleth petersen

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt
Velkommen til Charlotte Petersson nyvalg medlem og udpeget af regions Sjælland, Charlotte er valgt for
socialdemokratiet og bor i Korsør.
Thomas Lyngman og Peter Mads Olsen er på studietur. Mathias Stockfleth Petersen er også på studietur.
Datoen er lagt af hensyn til påsken samt rev¡sionen af regnskabet. Bestyrelsen var beslutningsdygtig med 6
stem meberettigede frem mødte.

2.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2BlLl,- ZOt7

Referatet blev godkendt

3.

o

o

Orientering fra rektor (bilag

l)

Kantinen er begyndt at gå bedre efter vi har fået sat gang i produktionen fra bunden.
Kantinekonsulenten har introduceret personalet for at arbejde med flowplaner, variation i
menuerne samt brug af rester, så vi undgår madspild og ikke mindst spild af penge. Vi har
sænket priserne på sandwich og varm ret med 5 kr., så nu koster en sandwich 20 kr., og en
varm ret koster 25 kr. ljanuar 2018 er omsætningen steget i forhold tiljanuar sidste år. Lotte
Büchert vurderer, at der er sket mange forbedringer, det skal nok lykkes med at få kantinen
til at blive velfungerende. Tallene viser allerede at dækningsbidraget er steget markant.
Lea Kinimond schümann tilføjede at flere elever begynder at bruge penge i kantinen. Det er
meget fint at skolen har sænket priserne for at gØre det mere attraktivt at bruge vores egen
kantine.
Mogens Dahl Nielsen tilføjede at det er virker til at være en meget fin proces der er sat i gang, det
styrker virksomheden. LB tilføjede at kantinen også skal have ros for at de er meget gode til at
tale med eleverne.
Charlotte Petersson spurgte om der var krav til at købe Økologisk til kantinen. Lotte Buchert
svarede at det bliver for dyrt - målet er at sælge et sundt udbud og der er også fokus på
mindre kød og mere grønt, ligesom kød og grønt er skilt ad i salatbaren, så det vegetariske
tilbud fremstår klart.
Den 4. december havde vi en eksklusiv musikcafe efter skoletid, hvor vi havde fornemt besØg
af lda Nielsen som er funkbassist og som har været bassist i Princes band fra 2OLO - 20L7.
Hun spillede sine egne numre og fortalte om sin musik og sin bas samt lidt om sin tid med
Prince. Det var en stor musiker, der besØgte Slagelse Gymnasium og oplevelsen var stor for
alle som deltog i cafeen.

L

Slagelse Gymnasium'Willemoesvei2A.42OO Slagelse.Tlf. SB 55 59 59.E-mail info@slagelse-gym.dk.www.slagelse-gym.dk

ül*

*.{t(",

Slag else
ymnas ium
3.$'erne og 2. hf'erne har i december måned skrevet henh. SRP og SSO. Der er altid stille på
gymnasiet i ugerne op tiljul, fordi disse elever arbejder derhjemme. I år havde vi også som
led i HF-reformen eksamener i alle de kunstneriske fag i ugen op tiljuleferien. Det var meget
hektisk at få planlagt eksamen netop på dette tidspunkt, men alle eleverne klarede sig rigtig
godt og lærerne var enige om, at et turboforløb slet ikke er en dårlig ide. De mener, at

a

o

a

eleverne har klaret sig godt netop fordi forløbet har været komprimeret med mange
moduler hver uge, og det har betydet at eleverne bedre kan huske, hvad de har lært. Der var
kun to elever som ikke bestod deres kunstneriske fag. Der er en aktuelt en SSO og 3 SRp
klager under behandling. Der har været 2 forskellige henvendelser om mulig køb af opgaver
på for højt niveau, det er svært at tackle da censor ikke kan se det. Det eneste man kan gøre
er at vejlederen skriver en klage og påviser at niveauerne ikke passer sammen, derefter kan
man eksaminere eleven og på den måde algøre om der er tale om snyd
Lotte Büchert har haft mØde med sognepræst Marianne Myssen som er tilknyttet
Sørbymagle Sogn og som også har ansvaret for gymnasierne i sognet. Hun kalder sig
gymnasiepræst. Hun tager denne opgave meget seriøst og vi har aftalt, at hun mØder på
gymnasiet den første fredag i hver måned, hvor de elever som måtte have behov kan opsøge
hende og tale med hende. Der er en del elever som benytter sig af denne mulighed også
elever med anden etnisk baggrund.
I de forskellige sogne bliver en præst udnævnt til gymnasiepræst, spørgsmålet
Er, hvad vi gØr hvis andre religioner også kommer og vil give et tilsvarende tilbud.
Kirsten Lambert forklarede at man også har en præst tilknyttet på SDU. Det er vigtigt at
præcisere at præsten varetager alle religioner- uanset religion. Lea Kinimond Schümann
tilføjede, at det er ikke for at prædike, at præsten er på skolen. Der er taler om individuelle
samtaler. Hun kommer gratis - vi skal ikke gøre noget for at betale hende.
Der er jo også på skolen faste tilbud med studievejledere og psykoterapeuter mv.
Gymnasiepræsten er et tilbud blandt andre tilbud.
Lotte Büchert har holdt møder med Sweco - rådgivende ingeniør og arkitektfirma - som i
dette tilfælde rådgiver skole vedr. tagrenoveringen. De har undersØgt taget og lavet al
udbuds-materialet. Det er et meget konstruktivt og frugtbart samarbejde. Sweco skal også
føre tilsyn med tagrenoveringsprocessen. Tilbuddene kom ind den L2/3, og drøftes under
punkt 7.
Den l-8. januar havde vi forældremøde for alle forældrene til vores l.g'ere og 1. hf'ere. Vi
indledte mØdet i idrætshallen med velkomsttale fra rektor og derefter havde skolen inviteret
professor Noemi Katznelson, centerleder for center for ungdomsforskning, til at holde et 45
minutters oplæg for forældrene om unges motivation og gymnasiet - og hvad skal man være
opmærksom på. Det var knaldgodt og gav efterfølgende gode diskussioner i de enkelte
klasser.

Rektor har det må|, at vi til hvert forældremØde skal have en ekstern oplægsholder som får
sat en dagsorden på mødet som lærere og forældre kan drøfte i klasserne. Det kvalificerer
forældremødet på en givende måde.
a

Skolen har afholdt pædagogisk eftermiddag den 1. februar, hvor rektor efterfølgende havde
inviteret lærerne til middag, så de om aftenen kunne se årets skolekomedieforestilling
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Mamma Mia. Et brag af en forestilling med dygtige sangere og musikere samt et lærerkorps
som er fremragende til at indstudere og iscenesætte.
Skolen har afholdt den årlige arbejdsmiljødrøftelse i SU.
Den 2. marts var der gallafest med Les Lanciers, Det var en vidunderlig aften og eleverne var

bare så glade. Der ligger masser af billeder både på vores facebookside men også

o

o

i

Sjællandske og i Uge Nyt.
Ledelsen har haft et ledelsesseminar, hvor vi gik i gang med at planlægge næste skoleår. Vi
fik dannet os et overblik over, hvordan skemaet skal tilrettelægges næste år, og hvor vores
lærere er meget spidsbelastede. Det er vigtig viden, da vi så forhåbentlig kan undgå at presse
unød¡ge opgaver ind i spidsbelastningsperioderne.
Ledelsen er i færd med at holde MUS samtaler og her dukker stress og travlhed også op som
punkter til drøftelse.

o Lotte Büchert har været på

o

o
o

arbejdsmiljØseminar sammen med vores tre
arbejdsmiljørepræsentanter. I år handlede seminaret om stress. Det var utrolig relevant for
selvom skolen på bedst mulig vis arbejder for god trivsel på Slagelse Gymnasium, så har vi
alligevel lærere som bukker under for stress. Det er tydeligt, at alle arbejder mere. Løber
hurtigere og har mindre tid t¡l at udvikle og tage sig af den enkelte elev. Det stresser, når
man fpler, at man ikke kan nå, alt det man gerne vil.
Der har været nogle sygemeldinger her i løbet af vinteren som betyder, at der er ansat en
række vikarer til at varetage undervisningen. Sygemeldinger giver stof til eftertanke. Tre er
syge med stress på nedsat tid, lærerne er virkeligt hård pressede, og det er forsøgt at skabe
klarhed over årsagerne: Lærerne underviser mere, nogle unge ansatte med børn har svært
ved at håndtere det hele. Det kan være en belastning både at have børn og pendle mv. Det
er skrøbeligt for skolen og for skolens ry. Vi har fået vikardækket deres arbejdet og det er
kompetente vikarer, hvilket eleverne også har krav på.
Ledelsen har også har haft travlt med reformen og der er brug for mere personaleledelse for
at stØtte lærerne i det daglige
Mogens Dahl Nielsen tilføjede at det er ikke kun arbejdet der giver stress. Det er også ofte
for mange aktiviteter i medarbejdernes egen dag. Her kan man ikke gå ind i privatlivet, men
opfordre medarbejderne til at tilrettelægge deres dagligdag, eller gå på nedsat tid.
Lotte Büchert havde på SU-mødet om arbejdsmiljødrøftelsen hørt på modsatrettede ønsker
fra lærerne på den ene side Ønsker man mere struktur og færre skemaaflysninger, på den
anden side er der nogle der gerne selv vil bestemme. Nogle vil have rammer og andre vil
have fleksibilitet. Ledelsen er på vej til at lægge flere rammer for skemaændringer og
aflysninger.
Den aktuelle skoleuge, uge 1-L, er præget af terminsprøver vor 3.g og 2.hf og alle vores
2.g'ere og L.hf'ere er på studietur, så gymnasiet er meget stille.

Skolen har slået en stilling op som administrationschef. Lotte Büchert har valgt
rekrutteringsfirmaet Ulla Bach Rosendahl til at stå for processen. Stillingen blev første gang
slået op i Politiken søndag den 25. februar. Stillingen er også slået op hos DJØF og i Altinget
samt på gymnasiejob. Det udløber den 19. marts. Ansættelsesudvalget består af vicerektor,
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en sekretær, en pedel, en fra lT samt Søren fra bestyrelsen. Vi har fået tegnet en rigtig god
profil på vores kommende administrationschef.
a

/

Skolen har i øjeblikket en klagesag kørende med undervisningsministeriþt fra en elev som
rektor har smidt ud af gymnasiet pga. hærværk. Der blev orienteret om sagen på mødet.
Skolen er også i gang med at formulere nye studie-og ordensregler der præciserer reglerne

a

vedrørende hærværk og brug af sociale medier både på skolens område men også udenfor.
Der vil blive sanktioner for mobning og anden adfærd på de sociale medier der forstyrrer
klassekammeraternes læring og trivsel. Sagen er endt med at eleven er kommet tilbage til
sin klasse og betaler regningen for reparation af døren.
Rektor og vicerektor har haft møde med en gruppe forældre som havde rettet henvendelse
til gymnasiet i forbindelse med modulaflysninger, lærersygdom m.m. Forældrene fik en
grundig orientering vedr. den løbende skemalægning. Holdene får den undervisning de skal
have, da der er lagt ekstra moduler ind og der bliver løbende lagt nye i skemaet.
Der var tilfredshed med både den mundtlige og skriftlige orientering til bestyrelsen.

4.

Orientering fra elevrepræsentanterne (bilag 2)

a

Lea Kinimond Schümann orienterede

o

o
o

fra elevrådet.
Den 19/1 blev der afholdt generalforsamling i elevrådet, for at vælge det nye formandskab.
Mathias Stockfleth (2.n) blev vagt til formand og julie Westergaard (1.d) blev valgt til
næstformand. Hun er elev fra Søndermarksskolen og har fokus på trivsel hos eleverne, at
være mere synlige og hun vil oprette en brevkasse
På generalforsamlingen blev der også afholdt valg til introudvalget, som arbejder sammen
med læreren for at skabe den bedst mulige start på skoleåret for de nye elever. To elever
fortsætter med to nye L.9'ere
Det nye elevrådsformandskab deltog ¡Äbent Hus på skolen den22.!,og stod klartil at snakke

med de besøgende elever omkring elevrådet og medbestemmelse.

o
o

Elevrådet har i de seneste par uger snakket om "Operation dagsværk" og hvorvidt elevrådet
stØtter op om projektet, og efter en meget ensidig debat, stemte elevrådet for at deltage i
projektet.

Elevrådet vil fremad rettet arbejde på nogle nye visioner, som kom med vores nye
formandskab, nogle af disse visioner er:

o
o
o
a

Trivsel
Synlighed
Samarbejde med andre elevråd

Elevrådet har startet et samarbejde med det Kommunale Elevråd, for at møde vores
kommende elevrådsmedlemmer i øjenhøjde. Vi arbejder lige nu på andre former for
samarbejde.
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Der blev afholdt valg

til bestyrelsen d.28/2, hvor Mathias Stockfleth blev genvalg, pernille

for 1.g blev valgt ind efter et tæt valg og omvalg, imod rda westh.
Mathias, Pernille og Lea vil d. L9/3 tage til et kursus i Ärhus, som omhandler
Bahne

a

bestyrelsesa rbejde.

5.

o

o
o

6.

o
o

Orientering fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Henning Rasmussen orienterede om FGU, reformen træder i kraft den 1,.8 21tg. planerne bliver først
offentlige til maj. Der kommer til at ske ændringer for 10 klasse, men de er stadig uafklaret, hvad
der sker' Hvis 10. klasse bliver placeret på erhvervsuddannelserne er der ikke så mange der kan se
sig selv på det almene gymnasium, og så er det kun fra efterskolerne, man vil søge til det almene
gym nasium fra 1_0.klasse.

Søren Lind Christiansen spurgte ind til hvordan processen går med hensyn
svarede at der vil komme en redeg6relse på det næste bestyrelsesmøde.

til

GDPR. Lotte Büchert

Kirsten Lambert henstillede til at besøget på SDU bliver lagt i kalenderen på SG. Den dag, den 23.2
der var aftalt øvede eleverne lancier. Lotte Büchert gav tilsagn om at planlægningen tager hgjde for
åbent hus arrangementet på SDU i næste skoleår.

Orientering om foreløbigt søgetal fra elever til skoleåret LglLg
Lotte Büchert orienterede om søgetallene. på stx er der i är 4o2 mod 373 sidste år på HF er der 100
ansøgere og her var der 85 sidste år.
SG er blevet kontaktet af UVM. Gymnasiet i Hindholm bliver lukket. Tilsynet har fundet at de har
tilsidesat alle forpligtelser. UVM har sagt at vi skal optage de elever fra Hindhold, hvor vurderer at de
kan gennemføre uddannelsen. Det er en helt anden skoleform så kan blive en udfordringen at løse
den opgave. Det er vigtigt at eleverne ikke deler sig ud fra kulturbaggrund i fællesarealer og i
frikva rtererne.
SØren Lind Christiansen tilføjede at itraditionen med liberale gymnasier er det vigtigt at man deltager
i de mange ting som gymnasiet er så gode til. Det gælder elevråd, kreative aktiviteter og sociale
fællesskaber.
Sagen er endt med, at

vi har afuist to af eleverne pga. for dårlige karakterer og for højt fravær. De
Øvrige har ønsket at søge optagelse på det muslimske gymnasium i Høje Taastrup.

7.

Orientering og beslutning om hvilket firma, der skal stå for tagrenoveringen på Slagelse
Gymnasium (bilag 3)
Tagrenovering Slagelse Gymnasiu m

'

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 28. november 2OI7 at gennemføre licitation på
tagrenovering af hele skolens tagflade. Der er iforbindelse med licitationen foretaget prøver af taget
m.h.t' asbest, og det har desværre vist sig, at der er asbest i de pr6ver, der er taget.
Tilbud på tagrenoveringen er gennemført som en indbudt licitation via skolens bygherrerådgiver, og
der blev indbudt 4 entreprenører til at give tilbud på opgaven. 3 af disse entreprenører har alle
afgivet konditionsmæssige tilbud på opgaven. Den 4. entreprenør havde ikke mulighed for at byde
på opgaven grundet sygdom.
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Der er modtaget tilbud fra:

1,.

HN Tagentreprise

2. Tømrermester Niels Lien
3. CarstensTagdækning.
Sweco har gennemgået de tre tilbudsgiveres tilbud, og vurderet tilbuddene på grundlag af de opstillede krav

i licitationsmaterialet samt tildelingskriteriet "laveste pris".

Som option er alle tilbudsgivere bedt om at
prissætte asbestsanering af paptaget således, at der i alle tilbuddene er anført en udgift til dette. Tillæg for
asbestsanering er medregnet i den samlede pris for alle tre tilbudsgivere.
Niels Lien har afgivet det billigste tilbud på og der henvises til vedlagte indstillingsbrev fra Sweco. Da der er
stor prisforskel i de tre tilbud, vil der blive afholdt møde med Niels Lien, Sweco samt deltagere fra skolen, til
gennemgang af det modtagne tilbud.

Grundet nye regler fra 01.0L.2018 skal der forinden større investeringer søges om godkendelse i
Undervisningsministeriet. Skolen har søgt om tilsagn for brug af 10 mio kr. til renovering, og
Undervisningsministeriet har godkendt kr. 8.5 mio.
Lotte Büchert gjorde opmærksom på., at hun sidder i Rotary med Niels Lien og understregede, at hun på intet
tidspunkt har været inde over udbuddet, og hun har ikke mødtes eller talt med Niels Lien. Han kender til
gymnasiet og det er Sweco der har lavet indstillingen i forbindelse med licitationen.
Mogens Dahl Nielsen tilføjede at det vigtigste er at der gives en garanti for tæthed for det renoverede tag.
SØren Lind Christiansen spurgte om det er er en realistisk pris. Lotte Büchert understregede, at det er det.
Alt er med - stillads opsætning, afdækning og sikring som led i nedtagning af asbest
Bestyrelsen godkendte, at Niels Lien får entrepr¡sen med tagrenoveringen.

8.

Midtvejsevaluering af rektors resultatlønskontrakt (bilag a)

Lotte Büchert fremlagde, at nogle ændringer der er sket på Slagelse Gymnasium som kan få indflydelse på
realiseringen af målene i kontrakten. Desuden er er også nye bestyrelsesmedlemmer der har ikke været med
til at udforme kontrakten. Det vil derfor være passende at evaluere kontrakten som status er på nuværende
tidspunkt.
Med hensyn til Basisrammen punkt 1:Styrkelse af de naturvidenskabelig fag på Slagelse Gymnasium.
Her har vi nedsat en arbejdsgruppe som Tine Foldrup, uddannelsesleder, er formand for. Gruppen skal styrke
samarbejdet mellem ledelse og lærerne i de naturvidenskabelige fag. Arbejdsgruppens kommissorium er at
få udarbejdet en strategi for de naturvidenskabelige fag. Hvordan der skal arbejdes med dem og hvordan de
synliggøres. Ligeledes vil strategien også give et bud på efteruddannelse til lærerne. Skolen vil først
påbegynde efteruddannelsen i næste skoleår.

Skolen har dog allerede nyindkøb og sikret en opgradering af undervisningsmateriale, apparater til
forsøgsopstillinger og materiale i de naturvidenskabelige fag- særligt til fysik og til den nye biotek
studieretning. Det skete ved en særbevilling til undervisningsmiddelkontoen i november.
Mogens Dahl Nielsen bekræftede at skolen ikke når at iværksætte efteruddannelse i dette skoleår. Det er en
forudsætning at man får udarbejdet strategien, den skal ligge klar fra den L.8, og man kan begynde at arbejde
frem mod den før sommerferien.
Vedr' punkt 2. Samarbejde med lokale virksomheder og institutioner er arbejdet godt igang. HF-eleverne har
som led i det nye fag "Projekt og praktik" haft besøg fra forskellige uddannelser i Slagelse. Absalon og
Erhvervsakademi Sjælland, Politiskolen. Desuden har HF klasserne været på ekskursion til Antvorskov
Kaserne. For de kommende 2.HF er der indgået aftale om at eleverne kommer i praktik på de forskellige
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uddannelser på Absalon. Praktikken er case baseret og den enkelte elev kan tilpasse casen sine
uddannelsesvalg, og det bliver organiseret på fagpakkerne. Skolen er også i dialog med Erhvervsakademi
Sjælland om et case baseret samarbejde med biologi B valgholdene. Fagpakken med biologi og idræt er ikke
blevet oprettet.
Bestyrelsen havde flere bud på mulige samarbejder med virksomheder i Slagelse. Kirsten Lambert tilføjede
at SDU også kan bidrage med kontakter og case baseret undervisning. ZBC har også en række kontakter
ligesom Arla samarbejder med studerende fra forskellige uddannelser. SG har en kontakt til Harboe og der
er dialog i gang for at etablere aftaler med to andre større virksomheder.
Bestyrelsen var forstående overfor at samarbejdsaftalerne også kunne gælde virksomheder og uddannelser
udenfor Slagelse Kommune.
3. Økonomistyring.

Eftersom SG aktuelt ikke har en Økonomichef ansat, så er det Deloittes regnskabsafdeling som varetager
budgetter og regnskab. Rektor og kontoret arbejder fortsat at blive mere præcise i budgetlægningen ved at
skolen budgetlægger med udgangspunkt i den kapacitet, vi har indgivet til undervisningsministeriet.
Vedligeholdelsesplaner er også ved at blive udarbejdet.
Målene vedr. at udarbejde indtægtsbudgetter på baggrund af regionens elevprognoser og udarbejdelsen af
værktøjer i budgetlægningen, der knytter elevtal, klasser og hold til planlægningstallene for undervisning og
lærerårsværk er også foreløbig udsat på grund af der aktuelt ikke er en økonomichef.
Ledelsen indførte nye planlægningstal i april2otT , og de har i forbindelse med opgavefordelingen både ijuni

og efter oprettelsen af nye studieretningerne i november sikret en fordeling af opgaver der har virket
ensartet og rimelig. Dette er formuleret klart i den fedback lærerne har givet både i samarbejdsudvalget og i
advisory board.
SØren Lind Christiansen tilføjede at det forhold at man er ved at skifte økonomichef må ses som et
ledelsesmæssigt greb for at få styr på netop de 4 mål vedr. Økonomistyring. Det skal man tage med, så der
ikke bliver dømt for hårdt.
Lotte Büchert orienterede vedr. kontraktens punkt 4: Målrettet arbejde med prioritering og planlægning af
lærernes arbejdstid, så lærerne anvender en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne ved
undervisning eller andre læringsaktiviteter.
Ledelsen er næsten færdig med årshjulet som skal støtte os i planlægningen af lærernes arbejde. Ledelsen
har afholdt opgaveporteføljesamtaler. Moduludregningen over lærernes tid sammen med eleverne er også
sat i gang.

Med hensyn til punkt 5: lndsats mod frafald her er teamstrukturen er vedtaget og den skal forebygge frafalde.
Der bliver løbende udarbejdet fraværsstatistikker på klasse og elevniveau. Ledelsen afholder
fastho ldelsesmøde r med tea

m lede

re og stud ievej ledere.

Lotte Büchert er bekymret for de mange drenge der bliver meldt ud af HF. De bliver kontaktet af UU, men
det er er en meget trist udvikling med unge mænd der ikke varetage deres eget liv. I nogle tilfælde kan man
presse dem ved at fratage deres SU, men i nogle tilfælde betyder det at man tager deres eksistensgrundlag.
Man kan heller ikke som på stx sanktionere ved at tage dem op i alle fag. De skal netop til eksamen i alle fag.
Men man kan nægte elever at rykke op fra 1 til 2. hf
På stx virker den sanktion at tage elever til eksamen i de fag, hvor der er meget fravær.

Generelt arbejder skolen aktivt med samtaler med studievejledningen, mentorer, læsevejledere og
psykoterapeuter, så der gøres en stor indsats for støtte elever der har det svært. Det svære er at hvordan
man motiverer dem til at tage ansvar for deres uddannelse og deres fremtid.
Henning Rasmussen tilføjede motivation skal ske i en kontekst. Det er fundamentet for deres tilværelse der
er skrøbelig. Det er en trist historie flere og flere unge mennesker kan ikke fungere i et almindeligt studieliv.
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Lotte Büchert tilfØjede at skolen vil udarbejde statistikker over frafald på klasser, som der netop står i
kontrakten. Der skal udarbejdes en analyse af elevfravær og frafald ud fra uddannelse, fag, studieretninger
og klasser' Denne analyse vil danne basis for de kommende års arbejde med fastholdelse af vores elever.
Frafaldet er bekymrende og Lotte Büchert foreslog at man tager kontakt til Efterslægten for at besøge dem
og inspiration til hvordan de organiserer HF-uddannelsen.
Lotte Buchert takkede for at bestyrelsen havde gennemgået kontakten og justeret målene.

9.

Orientering om budget 2018 ( bilag 5)

Lotte Buchert fremlagde budgettet for 20j.8
Forudsætninger er, at der -selvfølgeligt- er taget udgangspunkt ¡, at vi skal renovere taget.
Elevtallet her er der budgetlagt med præcis med L3 stx- og 5 hf-klasser. Der er over flere år skabt større
overskud end budgetteret, og vi forspger nu at være mere præcise. I stedet for at være forsigtige vil vi tage
risikoen og budgettere ud fra L8 klasser. Hvis der kommerfærre elever, må vitære på egenkapitalen.
Bestyrelsen godkendte efter rektors indstilling ansættelsen af en ekstra uddannelsesleder. Det vil være en
stor glæde at ansætte en mere i ledelsen. Aktuelt er 5 der ledere til L30 lærere, dvs. man er nærmeste leder
for 25-30 lærere hver
Det vil betyde en merudgift, men det vil give mere ro til skoleudvikling og den daglige drift med valg af
studieretninger, fagpakke, valgfag. Ligesom tilpasninger ved sygemelding osv. Man må sige vi aktuelt er
underbemandede. De opgaver uddannelseslederne har er passende, de kan ikke tage flere.
Bestyrelsen støttede beslutningen, man vil gerne understØtte den optimisme og fremdrift der er, ligesom
man vil understøtte implementeringen af reformen.
Bestyrelsen god kendte budgettet

10. Eventuelt
Der er et godt felt til stillingen som Økonomichef. Ulla Bach Rosendahl er konsulent og samler ansØgningerne
ind og vurderer feltet. Vi tager 6 ansøgere til samtale

11. Godkendelse af regnskab 2017 (bilag årsrapport og revisionsprotokollat)

Årsrapporten
Revisor Lars Hillebrand fremlagde årsrapporten for 2017. Det er et regnskab præget af låneomlægning, en
ændring i administrationen og et positiv elevtal. Der er lidt for mange elever i klasserne, en bekymring vi ser
hos mange gymnasier. Der er nye punkter i rapporten, der afspejler ministeriets øgede interesse i, hvad der
sker med gymnasierne. Det gælder godkendelse af investeringer i bygninger, nye målrapporteringer og fokus
på lærernes arbejdstid.
Side 4 side skriver rektor og bestyrelse under på regnskabet. Ledelsespåtegning er strammet, der er nu tre

punkter vedr. rigtighed, bevillinger og lovlighed samt forretningsgange i den økonomiske forvaltning på
gymnasiet.
Den uafhængige revisionspåtegning er meget lang, der nogle nye og udvidede standarder og krav stillet af

rigsrevisionen der indsnævrer valgfriheden. Udtalelsen om juridisk- kritisk revision og forvaltningsrevision
giver en påtegning uden bemærkninger.
Side 12 og frem viser hoved og nøgletalsoversigten. Den overordnede omsætning er faldet fra LO2,Btil g8,4

mil.kr'i2077.Antalårselever erstegetfrat2lgtil

1247 elever.Faldetiomsætninghængersammenmed

taxameternedsættelserne. Omkostningerne er faldet fra 99,5 mil. til 96,7 mil. Det svarer godt og vel til de 2
% fald i taxameteret. Det negative resultat pä tO % sva rer til den indfriede rente swa p. Det lån ma n har taget
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pengestrømsopg¿relsen, hvor der er optaget yderligere gæld for 7.8 mil.kr. Ser man på driften er der et plus
på 1,68 mil. kr. før de finansielle poster. Likviditeten er L3,5 mil kr. ved årets udgang.
Ser man på antal årsværk pr. L00 årselever til undervisningens gennemførelse er det faldet fra 9,7 årsværk

til 9,5 igen et fald på cirka 2o/o.Med hensyn til elevtallet er det vigtigt at følge det tæt i de kommende år som
det også fremgår af ledelsesberetningen side L4. Skolen forventer at ansætte en ny administrationschef pr.
r.6
Det ervigtigt med fokus på fuldførelsesprocenten. Den erfaldet fra75 i2015 til 7l- i ZOL6for HF og steget
fra 80 til 81 på stx. Hvis man tager landsgennemsnittet ligger procenten lidt under, som benchmarking kan
man vælge skoler i området i UVM databank. Tallene for arbejdstidens anvendelse sammen med eleverne
ligger på 27 ,L procent og det er en stignin gfra 26,9 procent.
Ledelsesberetningen og de væsentligste talfor bygningerne. Grunde og bygninger er opgjort til 90 mil.kr efter
den anvendte regnskabspraksis og de er belånt med 70 mil.kr. Til sammenligning er den offentlige
ejendomsværdi L17 mil.kr, så derfor har Jyske Bank sikkert været positive ved udstedelsen af realkreditlånet.
Den langsigtet gældsforpligtelse er steget med 2 mill. kr som en effekt af låneomlægningen. Afdrag bliver i
fremtiden mindre og det er indregnet i budgettet, man kan også i perioder arbejde med afdragsfrihed i op til
10 år.
Lars Hillebrand fortsatte med at gennemgå revisionsprotokollat. Hvis man ser nederst side 233 og side 234
kan man se, hvordan økonomien har udviklet sig når kurstabet er pillet ud. Tager man det oprindelige budget

før finansielle poster, omkostninger til fratræden og andre omkostninger ligger skolen indenfor det der var
budgetteret.
Man skal også være opmærksom på GDPR, hvor stort et arbejde det er, man skal kortlægge systemer og
data. Moderniseringsstyrelsen har oplyst at data, som de opbevarer for skolerne vil opfylde forordningen.
Det er vigtig at vide hvor data ligger, der skal igangsættes en proces, som indebærer en kulturændring.
Den økonomiske udvikling i budgettet for 20L8 viser indtægter for 103 mil. kr. De afspejler statstilskuddet pr.
elev, og her skal man være opmærksom på udviklingen ¡ statstilskuddet. Samtidig er det meningen pengene
skal bruges' Det giver god mening at lØnomkostninger pr. årselev falder. De er faldet fra 66.000 i 2016 t¡l
64.000 i 2017 . Det er et fald på 3 %, sa mtid ig vil overenskomsten for 2018 måske give stØrre l6nninger, hvilket
der også skal tages højde for fremover.
Selv om der har været udskiftning i ledelsen må man konstatere at det er et godt grundlag for revisionen, der
er givet et rigtigt billede af institutionens økonomi.
Referent Henrik Kjar
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