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Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                              12.9.2019 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 11.9. 2019 

 

 

Dagsorden til mødet: 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde. 

Referatet godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

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

- Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen – Monika Brzezinska og Mathias Oliver 

Madsen – begge fra 3.c 

- Skolestarten havde igen været stille og rolig, hvor de ældre elever og især elev- 

ambassadørerne havde taget pænt imod de nye elever. Der var kommet 3 nye elever til 

den første uge – to fra HTX og én fra en efterskole. De fire nye lærere ser også ud til at 

være faldet godt til. De tre af dem er flyttet til Ringkøbing. 

- Optagelsesprøver.  Var afholdt hhv. den 14. juni (9 elever)  og 16.august (3 elever). Alle 

12 på nær én er kommet ind.  

- Subuniversity.  Vi deltager igen i år med ni 2g elever i dette spændende 

brobygningsforløb med Aarhus Universitet. Første besøg ligger i september. Rektor har 

overdraget opgaven til en studievejleder.  

- Orientering om VUC-bygningen – ”Lær Dansk” er flyttet ind.  Medarbejderne hos Lær 

Dansk er meget glade for modtagelsen og hjælpen ved indflytningen og de nye, flotte 

lokaler. Det giver også et dejligt ”liv” i denne store bygning. Der er lavet en aftale om 

rengøring (15 timer pr uge) og pedel- / IT-hjælp, der giver en indtægt på ca. 10.000 kr / 

måned. Udover huslejen. Og det bliver netop en indtægt, da vi ikke øger det samlede 

antal rengøringstimer i vores bygninger. Vi skal gøre mindre rent på gymnasiet – 

svarende til de 15 timer. Så der vil være lokaler, trapper, gange osv., hvor der fremover 

ikke gøres rent hver dag. Vi er gået fra 410 elever til nu 310, så det kan godt forsvares, 

at vi gør lidt mindre rent.  

 

 

3. Økonomiopfølgning til og med juni  (og t.o.m august) bilag 1a og 1b.  Rektor redegjorde 

for økonomien, hvor vi for første gang siden selvejet var bagud ift. det budgetterede 

overskud. Vi var næsten 500 tkr bagud med udgangen af juni, og selv om det ser noget bedre 

ud med udgangen af august, hvor vi kun er 200 tkr bagud, så er der en del, der tyder på, at 

vi ikke vil nå det budgetterede overskud på 623 tkr, når året er omme. Vi har ikke fået de 

105 nye elever, som vi havde regnet med, men har lige nu 98.  Det er 7 elever færre af ca. 

90.000 kr x 5/12 af året fra august til december = ca. 300 tkr.  Antal nye elever indberettes i 

starten af november, så de 98 kan også være flere/færre til den tid. Dertil kommer, at vi har 

haft et lidt større frafald end forventet i 2g og 3g, så nogle af vore indtægter indtil nu vil 



blive efterreguleret nedad i efteråret. Afvigelserne på de øvrige poster var der gjort rede for 

i bilag 1b. 

Rektor fortalte om den indbyggede ”buffer” på 200 tkr – vores selvforsikring – som vi i 

mange år har kunnet trække på til sidst, hvor den overføres til bundlinjen / overskuddet, hvis 

vi ikke har haft skader, den skulle dække.  

Der var i budgetlægningen ikke taget højde for en udgift til konsulenthonorar ifbm. en 

kommende strategiproces. Men hvis det kan give bare 2 elever mere næste år, er udgiften 

tjent hjem. Rektor mente dog, at vi nok skulle komme ud med et – lille – overskud også i år.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

4. Orientering om finanslovsforslaget – hvis der var nyt om det. 

Rektor orienterede om, at den normale praksis om, at finanslovsforslaget for det kommende 

år skal fremlægges i slutningen af august, ikke var blevet overholdt i år. Den nye regering 

har kun fremlagt en teknisk fremskrivning af den gamle og forventer først at fremlægge sit 

eget finanslovsforslag i slutningen af september.  Det bliver spændende at se, om 

valgløfterne om at fjerne 2 % besparelserne holdes – og også kommer til at gælde alle i 

uddannelsessektoren og ikke kun erhvervsuddannelserne.  

 

5. Drøftelse og beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2020/2021. 

Rektor fremlagde ledelsens forslag om  

i. At udbyde de nuværende studieretninger igen, 

ii. At tilføje én ny naturvidenskabelig med matematik A – fysik B og kemi B, 

hvor de to fag på B-niveau så skal afsluttes efter 2g. Dette vil medføre, at 

enten old eller religion flyttes til 3g – muligvis for alle klasser og ikke kun 

for denne ene studieretning.  

iii. At søge UVM om – igen – at få lov til at udbyde en ny studieretning med 

Biologi A – kemi B og idræt B.  Der er lavet en ny ansøgning, hvor der 

lægges mere vægt på samspillet mellem studieretningsfagene og naturen i 

vores område med idrætten i en knapt så vigtig rolle som i sidste 

ansøgning. 

iv. At tilføje ”Design” som nyt valgfag på C-niveau, hvor vi udnytter 

muligheden for at få vore to billedkunstlærere efteruddannet til dette fag i 

dette skoleår.  

             Bestyrelsen bakkede op om ledelsens indstilling.  

 

6. Drøftelse og beslutning om tilbud fra forskellige konsulentfirmaer til processen om 

evaluering af vore værdier og strategier for fremtiden. 

Rektor, bestyrelsesformanden og næstformanden og lærernes TR orienterede om møder 

afholdt med tre mulige proceskonsulentfirmaer, som kunne styre os gennem et 

strategiseminar i efteråret, der gerne skulle medføre en ny ”grundfortælling” og 

markedsføringsstrategi. De fire fra ”Undersøgelsesgruppen” var enige om at pege på 

tilbuddet fra ”Mening.NU” med konsulent Maren Kaadt. Selvom det vil koste en del penge, 

bakkede bestyrelsen op om det. Det kan også blive dyrt (færre elever) at lade være. Der blev 

gjort opmærksom på, at vi så også må sige ”B”, når vi har sagt ”A”.  Dvs. vi skal have råd 



og vilje til at gennemføre de forslag til forbedringer, som strategiprocessen måtte medføre. 

Det kunne være forbedringer af bygningen, nye møbler, IT-forbedringer, andre bøger, 

markedsføringskampagner via Face Book, nye brochurer osv.  Der nedsættes nu en 

styregruppe bestående af medlemmer fra bestyrelsen (formand og næstformand), 

medarbejderrepræsentanter (bla. Lisbeth R), ledelsesrepræsentanter (bla. rektor) og 

elevrådsrepræsentanter. Rektor aftaler den endelige styregruppes sammensætning og 

størrelse – samt tidsplan mv. – med proceskonsulenten, så det første møde kan afholdes 

enten den 24.9 eller 30.9.  Strategiprocessen forventes afsluttet og implementeret inden 

årets udgang. 

7. Orientering om formandens og næstformandens beslutning om udmøntningsaftalen 

for rektors resultatlønskontrakt for skoleåret 2018/2019.  

Bestyrelsesformanden orienterede den øvrige bestyrelse om, at hun og næstformanden på 

bestyrelsens vegne havde besluttet, at rektor havde leveret et godt stykke arbejde i det 

forløbne skoleår og næsten opnået alle mål i resultatlønskontrakten. De havde derfor 

besluttet en udmøntningsgrad på 97,5 %.  Rektors statusrapport var vedlagt som 

dokumentation for målopfyldelsen, så den øvrige bestyrelse kunne se det. Bestyrelsen tog 

dette til efterretning.  

 

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

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.  

Efter godkendelsen af referatet kan alt videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

9. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Inger undersøger muligheden for at afholde næste bestyrelsesmøde den 12.12. på Aarhus 

Universitet – afdelingen i Herning.   

 

10. Evt. 

Jan Jensen orienterede om et udviklingsarbejde omkring folkeskolernes 9. klasser, der skal 

skabe nye muligheder for at splitte et valgfag på tidligere min. 60 timer/år op i mindre 

moduler, hvor eleverne med et ”klippekort” til et katalog af mindre og kortere forløb kunne 

nå op på de samlede 60 point.  Jan spurgte så, om ikke ungdomsuddannelserne ville 

”genoplive” deres tidligere tilbud om små korte forløb (5-10 timer), hvor folkeskoleeleverne 

fra 9. klasse så kunne tage et modul på en ungdomsuddannelse.  

 

Referent   rektor  Tonny Hansen 

 

Til: 

 

 Formand og repræsentant for de videregående uddannelser:  Inger Hauge, Spøttrupvej 61, 

Tjørring, 7400 Herning 

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

 Repræsentant for Ringkøbing-Skjern Kommune:  John G. Christensen, Tromsøvej 26, 6950 

Ringkøbing 

 Repræsentant for efterskolerne: Kim Skouborg, Vedersø Idrætsefterskole, Vidarhøj 2, 

Vedersø, 6990 Ulfborg  

 Repræsentant for erhvervslivet med tilknytning til forældrekredsen: Eva Kanstrup, 

Smedegade 12, 6950 Ringkøbing 

 Medarbejderrepræsentant:  Lisbeth Rosendahl Rodenberg, Brandevej 43, 7330 Brande 

 Medarbejderrepræsentant: Søren Ole Madsen, Smedegade 14, 6950 Ringkøbing 



 Elevrepræsentant: Formand i elevrådet Monika Brzezinska 3c, Elmevej 17, 6980 Tim. 

 Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Mathias Oliver Madsen 3c, Algadehaven 3, 

6950 Ringkøbing 


