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Ringkjøbing Gymnasium                                                                      23.12.2020  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium torsdag den 10.12.2020 

 

 

Dagsorden til mødet: 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde: Referat af mødet den 7.10. 

godkendt og underskrevet af bestyrelsens medlemmer - bortset fra formanden, der deltog 

virtuelt via Teams. Det vedtoges at fortsætte med at lade referenten tilføje resultaterne af 

aftalt opfølgning efter mødet i kursiv samt med endeligt at godkende referatet på det 

efterfølgende møde. 

2. To studerende fra AU Herning fremlægger undersøgelse af RG’s brug af sociale 

medier: Udsat til ekstraordinært, virtuelt bestyrelsesmøde den 20.1. 

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

a.   Nyt om den tidligere VUC-bygning: Rektor oplyste, at der nu var underskrevet en 

lejekontrakt med den nye sprogskole, UCplus, at han havde aftalt et møde med dennes 

daglige leder den følgende uge, og at tre kolleger fra LærDansk ifølge det oplyste ville 

fortsætte på stedet; almen tilfredshed med, at bygningen således fortsat udlejes uden 

afbrydelse.  

b. Sammensætningen af de nye klasser/oprettelse af studieretninger (bilag 1): Rektor 

orienterede om sammensætningen, og der var almen tilfredshed med, at vi også på et 

mindre gymnasium kan oprette så mange forskellige studieretninger i sammensatte 

klasser. 

c. Alternativ brobygning: Rektor orienterede om, at brobygningen i år måtte blive 

omvendt, idet vi ikke kan invitere elever fra grund- og efterskoler ind, hvorimod vi godt 

må besøge dem. Han havde således selv besøgt en efterskole og delte sine erfaringer 

herfra med bestyrelsen: Det havde navnlig slået ham, at så mange elever allerede på 

dette tidspunkt havde besluttet sig for en bestemt ungdomsuddannelse, skønt dette ikke 

umiddelbart stemte overens med den deres planer for videregående uddannelse; det 

aftaltes, at alle bestyrelsens medlemmer i deres respektive baglande skulle prøve at finde 

ud af, hvad dette kunne skyldes. 

4. Orientering om det forventede resultat for 2020 (bilag 2 og 2b): Taget til efterretning. 

5. Drøftelse af og beslutning om budget for 2021 (bilag 3): Godkendt med tilfredshed; der 

var opbakning til, at de ca. 300.000 kr., som nu tilbageføres, med fordel kan anvendes til at 

dele hold for at undgå 7. lektion. 

6. Underskrivelse af ny regnskabsinstruks (bilag 4): Underskrevet af bestyrelsens 

medlemmer - bortset fra formanden, der deltog virtuelt via Teams. 

7. Status for strategiprocessen 

a. Ledelsens videre arbejde med den overordnede strategi: Rektor orienterede om 

ledelsesgruppens arbejde med at udfolde den overordnede strategi i en række 

konkrete målsætninger med tilhørende handlingsplaner – et arbejde, som var godt 

undervejs, men endnu ikke afsluttet. 



b. Artefakterne – herunder design-guide fra Bay Arch (bilag 5): Rektor uddelte den 

spritnye design-guide, hvorefter der udspillede sig en konstruktiv debat, som 

mundede ud i enighed om at gå videre med de forslag, som design-guiden 

præsenterer, og som det første lade ledelsesgruppen udarbejde, med udgangspunkt i 

design-guiden, et forslag til prioriteret tidsplan for arbejdet med at modernisere 

bygningerne; dette forslag skal præsenteres og drøftes på næste bestyrelsesmøde, 

hvorefter vi kan gå i gang med at planlægge de forskellige arbejder. 

c. Det pædagogiske udviklingsarbejde, særligt mht. lektier og afleveringer: Rektor 

orienterede om, at Pædagogisk Udvalg under Niels Hansens formandskab og med 

deltagelse af de to uddannelsesledere er i gang med at afsøge mulighederne for 

pædagogisk udvikling blandt lærerne; bestyrelsen pointerede vigtigheden af, at Niels 

Hansen også konsulterer eleverne i den proces. 

d. Kommunikationen – kanalstrategi under udarbejdelse: Rektor orienterede om, at 

ledelsesgruppen havde haft nogle meget inspirerende møder med Maren Kaadt, som 

var blevet bedt om at udarbejde et forslag til kanalstrategi for vores kommunikation 

(Efter mødet er dette forslag blevet afleveret den 14.12. og vil blive drøftet i 

ledelsesgruppen umiddelbart efter nytår). Denne kanalstrategi vil blive fremlagt på 

et kommende bestyrelsesmøde. 

8. Drøftelse af og beslutning om den videre strategiproces: Arbejdet med de fire 

ovennævnte punkter fortsætter, og bestyrelsen støtter, at ledelsesgruppen fortsat konsulterer 

Maren Kaadt efter behov. 

9. Evaluering af årets gang – årshjulet: Nåede vi det, vi ville og skulle? (bilag 6): Der var 

enighed om, at den grundige og tidskrævende strategiproces dækker punktet ”Evaluering af 

skolens visioner, værdigrundlag – ét års revision”, og dermed kunne det konstateres, at vi 

havde nået det, vi skulle i 4. kvartal. 

10. Fastlæggelse af mødedatoer for 2021 

Af hensyn til underskrivelsen af årsregnskabet for 2020 og indberetningen af det til 

statsrevisionen er det nødvendigt at mødes før påskeferien. Der foreslås følgende 

datoer for møder næste år: 

1) 25. marts 2021: Godkendt. 

2) 27. maj 2021: Godkendt. 

3) 16. september 2021: Ikke godkendt; det bliver 30. september. 

4) 9. december 2021: Godkendt. 

Derudover aftaltes det at lægge et ekstraordinært, virtuelt møde ind den 20. januar, hvor de 

to studerende fra dagsordenens punkt 2 kan fremlægge deres rapporter. Rektor indkalder og 

lægger møderne i Outlook-kalenderen. 

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

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske: Det hele kan 

offentliggøres ved at lægge referatet på hjemmesiden. 

12. Forslag til dagsordenen til næste møde: Intet at referere. 

13. Evt.: Intet at referere. 

 

 

Referent: Lars Roesen, rektor 

 

 

 

 

 

 

 



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 Laura Glüsing 3a, Kaj Munks Vej 12, 6950 

Ringkøbing. 

• Elevrepræsentant: Næstformand i elevrådet Alberte Arnmark 3c, Snerlevej 10, 6950 

Ringkøbing 


