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Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              28.5.2014 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium tirsdag den 27.5.2014.  

 

Tilstede: Jørgen Iversen, Jan Jensen, Inger Hauge og Gitte Christiansen Tove Bilberg, Niels 

Hansen, Benedikte Lundby, John G. Christensen, og rektor Tonny Hansen 

Afbud fra: Peder Sørensen og Kathrine Therkildsen, 

 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

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

- Ny lokal rammebeskrivelse af arbejdsopgaverne næste år. 

Rektor redegjorde for den nye lokale rammebeskrivelse, som afløser lokalaftalen fra 

dette skoleår. Der er altså ikke tale en juridisk, underskrevet aftale, som sidste gang, 

men rammebeskrivelsen bygger videre på de grundlæggende principper fra dette års 

planlægningsmodel, som indeholdt både effektiviseringer, og en række nye tiltag, hvor 

lærerne fik mere tid med eleverne.  

- Ny elevrådsformand. 

Benedikte Lundby er blevet valgt som ny elevrådsformand, da Kathrine Therkildsen 

bliver student til sommer. 

- Nyt om HTX i Ringkøbing 

Rektor orienterede om forløbet siden sidst, hvor der blev sendt et brev med en invitation 

til UCRS om at oprette HTX i Ringkøbing. Det har medført en del samtaler og mails 

mellem rektor og direktøren for UCRS, som nu har indbudt til et møde den 10.6. på 

Ringkøbing Handelsskole, hvor også de to bestyrelsesformænd deltager. Rektor 

redegjorde for forskellige muligheder – inspireret af de to steder i Danmark, hvor der 

udbydes hhv.  HTX og HHX på et alment gymnasium. Bestyrelsen bakkede op om øget 

samarbejde uden, at der igen skal drøftes fusion. 

- Rektor orienterede om, at dette års studenterårgang ville blive den største i gymnasiets 

historie – 130 – hvis alle bestod.  Frafaldet havde desværre også været meget stort på 

denne årgang, da der startede 156 for 3 år siden (ca. 16 % frafald). Frafaldet er dermed 

dobbelt så stort som for sidste års studenterårgang.  

 

3. Den nye APV for lærere og TAP-personalet. 

Rektor redegjorde for den nye APV, der– som i 2011 - igen så meget positiv ud for TAP-

personalet, og som denne gang også så flot ud for lærernes vedkommende, hvor der var sket 

store fremskridt ift. den tidligere, der blev foretaget for 3 år siden. Der var arbejdet aktivt i 

de forløbne år på at forbedre de områder, hvor der for 3 år siden var problemer. SU har – 

som sidste gang – behandlet de få (5 ud af 44) områder, hvor ikke min. 80 % lå på de tre 

højeste, positive værdier 1-3 og lavet en handleplan for disse områder. Samlet set lå 71 % af 

alle svar for lærernes vedkommende i 2011 mellem 1-3. Det var nu steget til 86 % i 2014.   



1 = meget tilfreds -  6 = meget utilfreds. Bestyrelsen roste indsatsen og forbedringen af 

arbejdsmiljøet på lærerområdet.   

 

 

4. Ansættelser i foråret og personalesituationen for det kommende skoleår (herunder 

planlægningen af næste skoleår med nye indsatsområder mv.)  
Rektor orienterede om, at der var to lærere, der gik på efterløn efter 33 års ansættelse på 

RG.  Derudover havde en lærer sagt op efter 5 års ansættelse, da familien skulle flytte til 

USA. To lærere går på barselsorlov næste år. Der var nu ansat to barselsvikarer og to 

fastansatte – de sidste to i uddannelsesstillinger med fysik og kemi. Alligevel var der ca. 

1500 timer i overtid, som ikke var til at komme udenom selv efter meget flot planlægning af 

næste skoleår, hvor vicerektor igen havde lavet et stort puslespil. Det havde været meget 

svært at rekruttere til de to stillinger med fysik og kemi, hvor der kun var kommet 8 

ansøgninger i alt. Der var sat næsten 1000 timer af til de nye pædagogiske indsatsområder, 

hvilket ville koste ca. 300 tkr. hen over næste skoleår.  

 

5. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2014 – og t.o.m. april.   

Rektor gennemgik oversigten for første kvartal og oversigten t.o.m. april. Det ses tydeligt, at 

vi får vores indtægter i ”klumper”, hvilket også ses i budgetteringen og overskuddet på 

bundlinjen for hhv. marts og april.  Indtægten er 60 tkr lavere end forventet pga. elevfrafald. 

Salg af varer og tjenesteydelser er også lidt lavere pga. lavere husleje til VUC. Alligevel er 

resultatet af den ordinære drift 100 tkr bedre end budgetteret. Udgifterne til bygningsdriften 

ligger som forventet. Energiforbruget ligger 80 tkr højere end forventet, hvilket skyldes en 

anden periodisering i år, hvor vi får regningerne kvartalsvist mod månedsvist sidste år. 

Forbruget til IT ligger 147 tkr over det budgetterede, hvilket skyldes investeringer nye 

krydsfelter, firewalls og servere, der skulle have ligget i 2013, men som først blev foretaget i 

uge 7 i år. På bundlinjen er overskuddet t.o.m. april 150 tkr mindre end budgetteret, men 

det giver ikke anledning til bekymring. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

6. Kapacitetsfastlæggelse for 2014/2015 – beslutning. 

Bestyrelsen vedtog samme kapacitet som nu: 18 klasser og 420 elever i alt. Det indberettes 

til Region Midtjylland efter sommerferien.  

 

7. Ledelsens nye resultatlønskontrakt for skoleåret 2014/2015 - beslutning. 

Bestyrelsen bakkede op om rektors udkast til ny resultatlønskontrakt, der indeholder en lang 

række måleområder, der er outputbaserede (karakterer, frafald, fravær, økonomi mv.) og en 

del måleområder, der er inputbaserede. Til de sidste hører en række nye indsatsområder, 

der går på nye pædagogiske tiltag, der skal iværksættes i det kommende skoleår – herunder 

større samarbejde med folke- og efterskoler samt øget brug af to-lærer ordning mhp. bedre 

muligheder for undervisningsdifferentiering.  Rektor konsekvensretter en formulering på 

side 3 om, hvad der skal ske ved en evt. fratræden i kontraktperioden, så det er hele 

bestyrelsen, der tager stilling og ikke kun bestyrelsesformanden. Derefter kan rektor og 

bestyrelsesformanden underskrive den nye resultatlønskontrakt.  

 

8. Ny politik / nye måltal for bestyrelsens kønsmæssige sammensætning. 

Bestyrelsen vedtog den nye politik, som fremgik af bilag 4.  Rektor indberetter inden den 

31.5.14 til UVM de nuværende tal for kønsfordelingen i hhv. bestyrelsen og ledelsen. 

 



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 som sædvanligt på hjemmesiden 

 

10. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Intet. 

 

 

11. Evt.  

Det blev foreslået, at rektor gik ind og hjalp elevrådet / 3g eleverne med huebestilling næste 

år, da der havde været store problemer med kvalitet og andre ting i år.  

 

 
 

Referent:  Rektor Tonny Hansen 

 

 


