
  Ringkjøbing Gymnasium Vasevej 24 
DK – 6950 Ringkøbing 
Telefon: 9674 3400 
Fax:        9674 3419 

 
Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              18.3.2016 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium  den 17.3. 2016 

 

Tilstede: Afbud fra Peder Sørensen og John G. Christensen. 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt og underskrevet. 

 

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

 

- Resultatet af SRP-opgaverne i år (bilag 1)  

Årgangens gennemsnit på 7,8 var lidt under sidste års rekord på 8,1 men var igen - igen 

pænt over niveauet for de øvrige gymnasier, som vi plejer at benchmarke med. Stor ros 

til lærerne for dygtig vejledning og eleverne for flot udførelse. Lærerne har fundet en 

god model i vejledningen, der sikrer elever ”i bunden”. Vejledningen starter også meget 

tidligt, så eleverne kommer hurtigt i gang med deres materialesøgning, så de er klar til 

at skrive, når de får fri de sidste to uger før jul. Vi har kun én ud 120, der er dumpet og 

ingen med -3. De andre gymnasier har langt flere ”i bunden”.  

 

- Kantinens regnskab 2015 (bilag 2)  

Kantinen kom for første gang ud med et underskud – på 85 tkr – som blev dækket via et 

tilskud fra gymnasiet. Vi har nu opsagt en af de tre medarbejdere i kantinen, så der 

fremover kun vil være to. Det er tredje år i træk, at omsætningen falder så der skal 

kigges på denne udvikling fremover. Kvaliteten er i top, men der købes for lidt.  

 

- GYM+ 

Rektor orienterede om, at GYM+ - som bekendt – ikke kom i gang i dette skoleår på 

grund af manglende elevtilmeldinger. Vi forsøger én gang til, hvor der skal kigges på 

indholdet af de forskellige tilbud og tidspunktet for start. Det skal tilbydes senest i 

august og måske endda før. Der er nedsat en arbejdsgruppe af elever fra de forskellige 

ungdomsuddannelser, der bruges som sparringsgruppe.  

 

- Indfrielse af huslånet 

Halvdelen af huslånet på 5,2 mio. kr. indfries med udgangen af marts måned. Den anden 

halvdel skulle også have været indfriet, men der er sket en fejl i papirgangen, så vi først 

kan indfri det til 30.6. 16. Afhængigt af kursen / omkostningerne for indfrielse på det 

tidspunkt ift. til at vente til 30.3.17 (hvor vi kan indfri til kurs 100), ser vi på, hvornår det 

sker.  

 

- VUC-bygningen – nyt om udleje?  

Der forhandles med kommunen / Ungdomsskolen om, at de fremover kan varetage 

danskundervisningen af unge flygtningen (14-18 år) lokalt i Ringkøbing fremfor at køre 

dem til Herning. Det er godkendt i Børne- og Familieudvalget i kommunen og skal 

behandles på næste møde i Beskæftigelsesudvalget i slutningen af marts.  Hvis det falder 



på plads, er hele VUC så lejet ud igen – dels til HF-undervisning (VGT) – dels til 

danskundervisning af flygtninge / indvandrere.  Økonomien ser så ud som hidtil.  

 

 

- Valgfag for 9. klasser  

Vi afventer et tilsagn fra kommunen om, at de vil dække 50 % af omkostningerne til dette 

særlige tilbud for talenter fra 8-9. klasse.  Folkeskolerne har sagt OK til at dække 25%, 

ungdomsuddannelserne har sagt OK til 25 %. Hvis kommunen ikke går med, bliver det 

ikke til noget fremover.  

 

. 

3. Godkendelse af regnskab for 2015 – med underskrifter. Bilag 3 og 3a.  

Årets overskud på 1,4 mio. kr. blev lidt større end budgetteret (1,2 mio. kr), hvilket blev 

forklaret på sidste bestyrelsesmøde. Overskuddet er på niveau med de sidste års resultat. 

Egenkapitalen er nu på 10,4 mio. kr. Soliditeten stiger til nu 39 %, finansieringsgraden 

falder til 0 (fordi den langfristede gæld indfries), og likviditeten falder af samme årsag fra 

103% til 75%, som dog stadig er rigelig. Bestyrelsen godkendte regnskabet med tilfredshed 

og konstaterede, at der var styr på økonomien. Bestyrelsen godkendte også 

revisionsprotokollatet, hvor der som sædvanligt ikke var anmærkninger, men en blank 

påtegning. Der var – som sidste år – en anbefaling fra revisoren – denne gang om at få en 

formel godkendelse fra UVM af et par lokallønstillæg, som bestyrelsen havde givet rektor i 

hhv. 2010 og 2015.  Der er stor fokus på cheflønningerne i det offentlige for tiden, så det var 

dette års bemærkning fra revisoren. Bestyrelsesformanden har sendt et brev til UVM, hvor 

han forklarer årsagerne til tillæggene og beder om denne formelle godkendelse.  

I den forbindelse bad medarbejderrepræsentanten om at 1) hele bestyrelsen blev informeret 

om det, når bestyrelsesformanden og næstformanden havde forhandlet løntillæg med rektor 

– samt 2) om at få oplyst størrelsen på tillæggene. Det skal til næste bestyrelsesmøde 

undersøges, om der er formalia, der tilsiger, at dette skal på et bestyrelsesmøde, og om der 

er kutyme/sædvane hos andre gymnasier for denne praksis.  

 

4. Orientering om personalets sygefravær i 2015.  Bilag 4 

Bestyrelsen kunne med tilfredshed og glæde konstatere, at skolen igen har et meget lavt 

sygefravær – for 2015 kun 2 % -  for alle medarbejdergrupper. At det var steget fra de sidste 

to års ekstremt lave 1 % skyldtes et par lang tids sygemeldinger. Bestyrelsen roste 

personalet for det meget lave sygefravær. Et lavt sygefravær er også et sikkert tegn på et 

godt arbejdsmiljø og en stor ansvarsfølelse for arbejdspladsen. 

 

5. Orientering om elevtilmeldingen til kommende 1g. Bilag 5. 

Rektor orienterede om en – overraskende – stor nedgang fra sidste års 126 elever og 5 

klasser til nu 101 og fire klasser. Nedgangen kunne ikke forklares med et fald i årgangen af 

nye elever, der kun er på 4-5 %.  Så der er sat et større arbejde i gang med at undersøge 

årsagerne og få rettet op, så vi vender tilbage til samme søgning som de forrige 10 år. Der 

skal ses på en række nye tiltag, hvor vi skal bruge vore egne elever mere/bedre i 

markedsføringen og samarbejdet med brobygningseleverne.  

  

6. 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. 

 

 

 



7. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Orientering om  / drøftelse af formalia / kutymer om orientering af bestyrelsen, når der er 

forhandlet lokallønstillæg med ledelsen.  

 

8. Evt.  

Intet. 

 

Bilag:  

 

Bilag 1:   Oversigt over SRP-karakterer – benchmarking med andre gymnasier.  

Bilag 2:   Kantineregnskabet for 2015. 

Bilag 3:   Regnskab for 2015. 

Bilag 3a:  Bestyrelsens stillingtagen til revisorbemærkninger i revisionsprotokollatet. 

Bilag 4:   Oversigt over sygefraværet i 2015 – alle personalegrupper. 

Bilag 5:  Elevtallet for 2016/2017:   den historiske udvikling  

               samt fordelingen på afleverende skoler og områder. 

 

 
 

Referent:  Rektor  Tonny Hansen 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Til: 

 

 Formand og repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen:  Jørgen 

Iversen, Parallelvej 23, 6960 Hvide Sande 

 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 

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

 Medarbejderrepræsentant: Tove Bilberg, Glentevej 13, 6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Jacob Cedergreen Kamp,  Glentevej 11,   6950 Ringkøbing 

 Elevrepræsentant:  Emilie Bagge Pedersen (3c), Rundingen 16, 6971 Spjald 


