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Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              14.12.2012 

 

 

Bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 12.12. 2012   

 

Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Kathrine Therkildsen, Inger Hauge, Niels Hansen, Peter Slet, 

Gitte Christiansen, Tove Bilberg, Peder Sørensen og rektor Tonny Hansen 

Afbud:  John G. Christensen, 

 

 

Dagsorden til mødet: 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

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

–    Fusion:  De tre erhvervsskoler i kommunen (handelsskolerne i Ringkøbing og Skjern 

samt teknisk skole i Skjern har besluttet at gå videre med fusionsplanerne, mens VGT og RG 

ikke er med. Det forventes at ske til næste sommer med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2013. 

- Kriseplanen omsat til virkelighed. Vi fik desværre brug for vores kriseplan, som viste sig 

at være et rigtig godt redskab at have, når denne tragiske situation opstod. Skolen 

(ledelsen, lærerne og øvrige medarbejdere) havde tacklet situationen fint. 

Medarbejderne satte stor pris på kriseplanen og den tidlige og korrekte information.  

- Det var for første gang lykkedes at etablere en studiekreds i psykologi, hvor der er 

kommet 20 elever de første tre gange ud af ti. Desværre har fremmødet siden været for 

nedadgående.  

- Rektor har indmeldt en uændret kapacitet til Region Midtjylland. 

- Rektor fortalte om en ny rapport fra Bestyrelsesforeningen. 

- De nuværende seks klasser i grundforløbet slås sammen til fem de næste 2 ½ år, fordi vi 

er faldet fra 147 1g elever i august til nu 137. Det var for første gang ikke lykkedes at 

overtale eleverne til – frivilligt – at skifte studieretning, så klassestørrelserne blev 

fornuftige. Af hensyn til at indfri elevernes ønske om studieretning havde skolen derfor 

besluttet at lave to klasser med hhv. 31 og 32 elever – fremfor at tvinge nogle til at skifte 

studieretning. Rektor bad dog bestyrelsen om på næste møde at drøfte og vedtage 

kriterier for hvilke elever, der kunne flyttes næste gang, dette problem opstod (fravær, 

karakterer, oprindeligt studieretningsvalg??), da det ikke er hensigtsmæssigt med så 

store klasser. Skolen overholder dog fint 28-reglen, da denne går på gennemsnittet af 

alle klasser i 1g.  

3. Orientering om og drøftelse af det forventede resultat for 2012.  

Det forventede resultat for 2012 blev gennemgået af vicerektor Birger Jensen. Birger 

gennemgik årets forecast, hvor vi regner med et overskud på ca. 939 t kr. i 2012 mod 

budgetteret 550 tkr.  Årsagerne fremgår af bilag 1a og skyldes mest: ca. 150 tkr. mere i 

indtægter pga. flere elever end forventet samt lidt lavere lønudgifter og rejseudgifter til 

censorer end forventet. Derudover havde der heller ikke været større forsikringsskader i år, 

så vores interne ”selvforsikring” ikke var blevet brugt. Bestyrelsen tog orienteringen til 



efterretning og roste Birger og Tove for god økonomistyring. Opfølgningen viste, at vi er 

meget afhængige af elevtallet. Fem elever mere end forventet giver 350 tkr. mere i indtægt, 

men vi ville mangle samme beløb, hvis vi fik fem elever færre. I dette skoleår startede vi med 

147 nye elever og var på et tidspunkt nede på 134 og har nu 137.  Vi har mistet knap 20 

elever i dette skoleår, men kun 10 netto, da vi i den sidste tid har fået en del nye elever 

tilbage igen.  

4. Drøftelse og beslutning af budget for 2013.  

Birger gennemgik budgetforslaget for 2013, hvor vi regner med et overskud på 550 tkr.,  

hvilket svarer nogenlunde til det, vi ikke betaler i grundskyld til kommunen, fordi vi er 

fritaget for at betale det. Hvis vi ikke var det, ville vi komme ud med rundt nul næste år. I 

budgettet er der forskellige ”buffere”, så der som sædvanligt er tale om et forsigtigt budget. 

F.eks. er der regnet med 125 nye elever og det maksimalt mulige antal valghold i 3g. Hvis vi 

får flere elever og færre valghold, vil overskuddet alt andet lige stige. Men hvis vi kun får 

120 elever, vil overskuddet falde med 350 tkr. – som tidligere nævnt. Timetallet for næste 

kalenderår falder kun med 600 timer i alt (totalt timetal ca. 70.000 timers undervisning), 

selvom vi reducerer fra de nuværende seks klasser i 1g til fem i foråret og de næste 2 år.    

Bestyrelsen vedtog det nye budget og roste den forsigtige, konservative budgettering. 

Rektor fortalte kort om et par ideer til nyinvesteringer næste år – hvis der blev råd til det: 

En udvidelse af idrætshallen med en springgrav og /eller et solcelleanlæg. Det ville blive 

indstillet til bestyrelsen, hvis det skal være. 

5. Orientering om arbejdet med de interaktive tavler. 

Rektor redegjorde for de kurser, som alle lærere havde gennemgået siden skolestart, samt 

om de 10 lærere, der nu er ved at tage kursus som ”superbrugere”, som andre lærere 

derefter kan bruge som konsulenter og sparringspartnere. Den eksterne instruktør havde 

rost lærerne for allerede at være langt fremme i brugen af tavlerne, og det samme gjorde 

rektor og elevernes medlemmer i bestyrelsen. Der blev givet det gode råd, at superbrugerne 

skulle tilbyde små ”spotkurser”, hvor de øvrige lærere kunne lære noget bestemt, der kunne 

bruges i deres fag.  

Rektor fortalte videre om, at der også blev arbejdet med IT på en del andre, nye områder:  

Google docs og andre lignende – såkaldt ”Blended learning”, som havde været 

hovedpunktet på sidste PR-møde. Samt brug af Ipads til både lydfiler og film som 

afleveringsopgaver i f.eks. sprog og naturvidenskab.   

 

6. Evaluering af skolens overordnede værdier, visioner og målsætninger (ét års eftersyn).  

Bestyrelsen vedtog at udskyde punktet til foråret, hvor der så skal startes en ny proces som 

den, der for 6 år siden førte til de nuværende værdier, visioner og målsætninger, hvor vi 

igen tager en drøftelse med alle medarbejdergrupper og elevrådet om dette, inden 

bestyrelsen kigger på det igen. HIH kan evt. stille med konsulentbistand. Inger Hauge 

melder tilbage om dette.  

 

7. Evaluering af årets gang – årshjulet.  Nåede vi det, vi ville og skulle? 

Bestyrelsen konstaterede, at vi igen havde fulgt årsplanen og nået alle punkter – på nær 

evalueringen af skolens overordnede værdier – som nævnt under punkt 6. 

 

8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2013. 

Mødedatoerne blev aftalt til:  

 onsdag den 20.3. kl. 15 



 tirsdag den 28.5. kl. 15 

 onsdag den 18.9. kl. 15 

 onsdag den 11.12. kl. 15 

 

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

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.  

Alt kan videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

10. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

- Kriterier for ikke at opfylde elevers ønske om studieretning 

- Skolens værdier, visioner og målsætning. 

-  

11. Evt.  

Intet. 

 

Referent:  Rektor Tonny Hansen 

 

 

 

Til: 

 

 Næstformand og repræsentant for folkeskolerne: Jan Jensen, Sønderkærvej 6, 6990 Ulfborg 

 Regionsrepræsentant: John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 Ringkøbing 

 Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune: Peder Sørensen, Heboltoft 27, Velling, 

6950 Ringkøbing 

 Repræsentant for efterskolerne: Gitte Christiansen, Dejbjerglund Efterskole, Uglbjergvej 10 

A, Dejbjerg, 6900 Skjern.  

 Repræsentant for de videregående uddannelser: Inger Hauge, Spøttrupvej 61, Tjørring, 7400 

Herning 

 Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Jørgen 

Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande 

 Medarbejderrepræsentant: Niels Secher Hansen, Velling Kirkeby 3, 6950 Ringkøbing 

 Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Peter Slet, Trøstrupvej 24, 6980 Tim  (3c) 

 Elevrepræsentant:  Kathrine Therkildsen, Mejlbyvej 1, 6900 Skjern (2d) 

 

 

 

 

 


