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Til 

bestyrelsen ved 

Ringkjøbing Gymnasium                                                                      04.11.2020  

 

 

Referat af bestyrelsesmøde på Ringkjøbing Gymnasium onsdag den 7.10.2020 

 

 

Dagsorden til mødet: 

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referater af møderne den 29.5., 29.6. og 15.9. samt status på rekrutteringsprocessen 

godkendt og underskrevet af de tilstedeværende. 

 

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

a. Velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen fra elevrådet, formand Laura Glüsing 

3a og næstformand Alberte Arnmark 3c. 

b. Skolestarten havde igen været stille og rolig på trods af COVID-19-situationen, der 

imidlertid havde medført udsættelse/aflysning af sociale arrangementer; enighed om, at 

sådanne sociale arrangementer er vigtige, og at der skal organiseres alternative modeller, 

hvis traditionelle arrangementer som hytteture, Københavnertur og studierejser må 

aflyses. Der blev spurgt til, om studierejserne er pakkerejser, og om, hvornår de evt. skal 

aflyses, hvilket Ro ville undersøge (Efter mødet er det afklaret, at alle studierejserne er 

pakkerejser, at der ikke er afbestillingsklausuler, og at vi ser tiden an mht. beslutning 

om evt. aflysning af rejserne, som er skubbet til uge 15/Ro).  Konsekvensen af aflyste 

arrangementer for lærere, der dermed risikerer at komme i undertid, blev nævnt, og det 

blev foreslået, at de måske kunne bidrage til strategiprocessen i stedet. Ro forsikrede, at 

ledelsen ville gøre, hvad den kan, for at tildele andre aktiviteter til lærere, der mister 

timer pga. aflyste arrangementer (Efter mødet er det – efter indstilling fra 

musicallærergruppen – den 27/10 besluttet at aflyse musicalen pga. COVID-19-

situationen, og ledelsens bestræbelse på så vidt muligt at finde alternative aktiviteter til 

de involverede lærere blev også fremført i den forbindelse/Ro).   

c. Rektors tiltræden var forløbet godt: Overgangen mellem de to rektorer var blevet 

varetaget upåklageligt af ledelsesgruppen og den konstituerede rektor, og den nye rektor 

havde fået en varm velkomst den 1. oktober, som han takkede for, ligesom han takkede 

for bestyrelsens tillid, da den havde valgt at udpege ham. 

d. Desuden drøftedes den tidligere VUC-bygnings fremtid, idet det på mødetidspunktet 

endnu var uafklaret, hvem der ville overtage sprogskolen; forskellige scenarier 

drøftedes, herunder, hvilke aktiviteter vi selv kunne henlægge til bygningen for at undgå, 

at den kommer til at stå tom (Efter mødet har vi hørt, at sprogskolen overtages af 

firmaet ”UCplus”, hvis direktør besøgte rektor og besigtigede faciliteterne den 30/10; 

han virkede meget interesseret i at fortsætte undervisningen i vore lokaler, og rektor har 

den 3/11 fremsendt et kontraktudkast til ham, som han så vil drøfte med sin 

bestyrelse/Ro).  

3. Økonomiopfølgning til og med august (bilag 1a og 1b)   

Rektor redegjorde for økonomien, hvor vi generelt har brugt færre penge end budgetteret, 



primært pga. COVID-19-situationen. Bestyrelsen tog kommentarerne til afvigelserne 

mellem det forventede forbrug og det budgetterede ad notam; dog var der indsigelser mod 

ordet ”uventet” i kommentaren til konto-nr. 228009, og det blev foreslået at udskifte det 

med ”uforudsigeligt”.  

4. Orientering om finanslovsforslaget 

Rektor orienterede om, at finanslovsforslaget, som det foreligger, ikke vil have nogen 

synderlig konsekvens på skolens økonomi, ifølge den ledende inspektors beregninger; men 

det er jo altid muligt, at den endelige finanslov kommer til at se anderledes ud i løbet af 

forhandlingerne.  

 

5. Drøftelse og beslutning om skolens udbud af studieretninger og valgfag for 2021/2022 

Rektor fremlagde ledelsens forslag om at bevare det nuværende udbud af studieretninger og 

valgfag – dels fordi ændringer var blevet gennemført sidste år, og det derfor kunne være 

nyttigt at se dem virke i praksis, før man ændrede igen, dels fordi de kunne være svært at nå 

at behandle ændringsforslag i de kompetente organer, før studieretningerne skal indberettes 

til ministeriet (tidsfrist den 20. november). 

Der fremkom imidlertid ændringsforslag fra lærerrepræsentanten, som ønskede at ændre i 

udbuddet af sproglige studieretninger, og fra eleverne, som ønskede flere valgmuligheder, 

når der skal vælges obligatorisk kunstnerisk fag i 1g, samt evt. flere valgfag på C-niveau i 

3g. På denne baggrund ønskede bestyrelsen, at ledelsen sikrede, at disse ændringsforslag 

kunne drøftes i de kompetente organer, så man kunne træffe en endelig beslutning på et 

ekstraordinært, virtuelt bestyrelsesmøde før tidsfristens udløb (Efter mødet er 

studieretningsudbuddet derfor blevet drøftet på PR-møde den 22/10 og på SU-møde den 

29/10, og indstillingerne herfra drøftedes på et ekstraordinært, virtuelt bestyrelsesmøde den 

3/11, hvor det besluttedes at følge det kompromisforslag, som blev formuleret i SU på 

baggrund af diskussionen i PR: At vi fastholder de fire sproglige studieretninger, men let 

modificerer studieretningen ENA-TYA-FRA til ENA-FRA-TyB, så den virker harmoniseret 

med studieretningen ENA-SPA-TyB; endvidere besluttedes det, ligeledes på baggrund af 

diskussionen i PR og SU samt signalerne fra eleverne, at udvide rækken af kunstneriske fag 

i 1g med Design og arkitektur samt at forberede et tilbud om Mediefag som frivillig aktivitet 

efter skoletid for at afdække interessen blandt eleverne; rektor sørger for, at ovenstående 

ændringer kommer med i indberetningen til ministeriet, samt at der tages initiativer for at 

etablere mediefag som frivillig aktivitet/Ro). 

              

6. Status for strategiprocessen 

Rektor orienterede om lærernes strategidag den 9.9., som han havde deltaget i og fandt 

yderst lovende, da Maren Kaadts oplæg var meget konstruktivt og handlingsorienteret, og da 

lærernes deltagelse var meget engageret; lærerrepræsentanten bekræftede dette. Maren 

Kaadt havde defineret tre hovedindsatsområder: Pædagogisk udvikling, kommunikation og 

artefakter. Rektor foreslog at kontakte et arkitektfirma og bede dem lave en drejebog for, 

hvordan man kan åbne bygningen op og gøre indtrykket mere lyst og imødekommende; 

bestyrelsen støttede dette og bad om en drejebog med forskellige forslag i et syv-ti års 

perspektiv (efter mødet inviterede rektor arkitekt Christian Bay-Jørgensen fra firmaet 

BayArch på besøg på gymnasiet den 14/10, hvor vi havde en meget inspirerende besigtigelse 



af bygningen; herefter fremsendte firmaet den 28/10 et tilbud på udarbejdelse af en design-

guide for en sådan modernisering af gymnasiet i respekt for dets grundidé, og vi 

accepterede tilbuddet, som indebærer, at design-guiden kan fremlægges på næste 

bestyrelsesmøde, den 10/12). Hvad angår de to andre hovedindsatsområder, aftaltes det, at 

rektor sammen med ledelsesgruppen arbejder videre på en plan, som kan fremlægges på 

næste bestyrelsesmøde (efter mødet inviteredes Maren Kaadt på besøg på gymnasiet den 

21/10, hvor hun som aftalt gav ledelsesgruppen sparring på, hvordan vi kommer videre; 

ledelsen bad Maren Kaadt udarbejde et oplæg til kommunikationskanalstrategi, og rektor 

har desuden udnævnt Niels Hansen til formand for Pædagogisk Udvalg og givet ham i 

opdrag at drive det pædagogiske udviklingsarbejde med særligt henblik på at gøre 

lektielæsningen og de skriftlige afleveringsopgaver mere vedkommende for eleverne). 

Desuden drøftedes forskellige tiltag – i form af frivillige aktiviteter som supplement til det 

traditionelle udbud af kor, musik, billedkunst og idræt – som måske kunne virke 

appellerende på nogle af de elevtyper, som vi gerne vil tiltrække og fastholde: Der er forslag 

om bl.a. drone-kørekort og esport; rektor arbejder videre med disse ideer i samarbejde med 

relevante interessenter.  

 

7. Orientering fra formanden om ramme og kriterier for rektors bonus i skoleåret 2020-

21  

Bestyrelsesformanden fremlagde som ekstra bilag et udkast til ramme, og dette udkast 

godkendtes.  

 

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 – BORTSET FRA PUNKT 2.D OG PUNKT 6 - 

videregives og offentliggøres på skolens hjemmeside. 

 

9. Forslag til dagsordenen til næste møde. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes den 10.12., og det forventes præget af den tilstundende 

højtid. Et sikkert punkt på dagsordenen er opfølgning på strategi-processen.  

 

10. 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 


