REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG 3. APRIL, 2018
Til stede: Steffen Lange, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Erik Olesen,
Malthe Elmstrøm Lauritsen, Victor Carl Borch-Olsen, Mette Hosbond Kristensen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Peter Povlsen
Flemming Glerup samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Helle Risvig Nielsen deltog ikke i mødet.

1. ÅRSRAPPORT 2017
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Årsrapport og revisionsprotokollat
Årets resultat blev et overskud på 0,47 mio. kr. genereret af 1502 årselever, hvilket svarer til en
overskudsgrad på 0,4%. Balancesummen er 118,8 mio.kr. og egenkapitalen er 18,5 mio.kr. Revisionen har
ikke givet anledning til forbehold.
Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes med post (bilag 1 og 2).
Revisor Camilla Bertelsen gennemgår på mødet årsrapporten og revisionsprotokollatet.
Bestyrelsestjekliste
Ministeriet har i forbindelse regnskabsaflæggelsen 2017 udarbejdet en bestyrelsestjekliste, med krav om,
at bestyrelsen udfylder og underskriver denne sammen med regnskab og revisionsprotokol.
Bestyrelsestjeklisten er et tillæg til ledelsespåtegningen på side 3 i årsrapporten og uddyber kun de
forhold, som bestyrelsen også tidligere har forholdt sig til. Bestyrelsen står derfor ikke til ansvar for
yderligere forhold end de tidligere godkendte ved underskrift af årsrapportens side 3. Bestyrelsestjeklisten
vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet, hvor punkterne vil blive afkrydset, sammen med en forklaring
herpå.

Revisor Camilla Bertelsen gennemgik indholdet af den udsendte årsrapport.
Resultatopgørelsen for 2017 viser et overskud på 473.801 kr., hvilket Camilla Bertelsen vurderer som
værende et fint resultat. De centrale forhold fra revisionen er præget af gode forretningsgange, og
observationerne fra de væsentlige revisionsområder vurderes at være rigtig fine.
Camilla Bertelsen bemærkede, at skolens interne kontrolmiljø er præget af gode forretningsgange og
effektive kontroller. De generelle IT-kontroller er også præget af gode arbejdsgange og kontroller, og der
er ingen mangler eller svagheder af betydning for regnskabsaflæggelsen.
Camilla Bertelsen redegjorde for, at skolen har implementeret den årlige reduktion i statstilskuddet på 2%
efter hensigten. Omprioriteringsbidraget har ført til et fald i likviditeten, men denne styres
hensigtsmæssigt gennem likviditetsbudgetter og vurderes stadig som værende meget stabil.
Helt overordnet vurderede Camilla Bertelsen, at skolens drift er meget stabil.
Camilla Bertelsen understregede, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Steffen Lange takkede for en grundig og forståelig gennemgang af årsrapporten, og han glædede sig over,
at der ikke er antydning af kritik i rapporten. Derudover bemærkede Steffen Lange, at det er betryggende,
at skolen, på trods af ændrede økonomiske forudsætninger, klarer sig så flot.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

2. BESIGTIGELSE AF NYBYGGERIET OG
SILKEBORGFRISEN
3. MEDDELELSER
Med dagsorden fremsendtes følgende:


Bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats



Busforbindelser til SG




Persondataforordningen
Overenskomstforhandlingerne – evt. lockout



Erik Olesen redegjorde for, at skolen blev bevilget 228.000 kr. ekstra til at styrke
efteruddannelsesindsatsen i 2017.



Det oprindelige forslag fra Midttrafik, som ville have ført til en markant forbedring af
transportforholdene for elever fra især Bryrup, Thorning og Kjellerup, er sat på standby af
Regionen. Skolen har reageret på regionens planer for besparelse.



Flemming Glerup gav en kort orientering om den nye persondataforordning, herunder hvordan vi
indtil nu har håndteret processen, og hvordan vi fremadrettet vil implementere forordningen. I
juni er loven, formentlig, vedtaget af Folketinget, og punktet tages derfor op igen på næste
bestyrelsesmøde.



Overenskomstforhandlingerne pågår stadig, og vi venter på en afklaring af, hvor vidt parterne når
til enighed eller om vi rammes af lockout.

4. ANSØGERTAL
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Silkeborg Gymnasium har i år modtaget omkring 500 ansøgere, hvilket er noget færre end de seneste fem
år, hvor ansøgertallet har været i størrelsesordenen 530-550. I 2017 blev det endelige ansøgertal 540.
Der vedlægges ansøgerstatistik for perioden 2013-18 (bilag 3):


Ansøgere i 2013-18 fordelt på kommuner



Ansøgere i 2013-18 fra Silkeborg Kommune fordelt på postdistrikt



Antal 15-16-årige i Silkeborg Kommune 2012-20



STX-ansøgningsfrekvens til SG fra Silkeborg Kommune

I lighed med sidste år er 85% af ansøgerne bosiddende i Silkeborg Kommune og 10% i Skanderborg
Kommune, navnlig Ry.
Erik Olesen redegjorde i overordnede træk for den geografiske fordeling af vores ansøgeres bopæl.
Frekvensen af unge i Silkeborg Kommune, der vælger Silkeborg Gymnasium som deres
uddannelsesinstitution, ligger på knap 35 %. På landsplan er frekvensen ca. 40 %, og når de
socioøkonomiske forhold i Silkeborg Kommune tages i betragtning, er den aktuelle frekvens faktisk lavere,
end man kunne forvente.
Vores kapacitet er på 18 klasser, og vi opretter 18 nye grundforløbsklasser efter sommerferien.

5. HALVÅRSEVALUERING 1.G 2017
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der er gennemført en undersøgelse af, hvorledes 1.g-eleverne har oplevet det første halve år på
gymnasiet, og 71 % af eleverne besvarede i den forbindelse et spørgeskema. Svarprocenten er noget
lavere end sidste år, hvor den var 84%.
Årgangen er den første efter reformen, hvor klasserne i grundforløbet ikke er inddelt efter elevernes
forhåndstilkendegivelse om studieretningsønske.
Ved elevernes samlede vurdering af det første halvår på SG udtrykker langt de fleste tilfredshed, og under
2% udtrykker en grad af utilfredshed. Dermed ligner 2017 overordnet de forudgående år.
Der vedlægges et resume af undersøgelsens resultater (bilag 4). Hovedpunkterne vil blive gennemgået på
mødet.
Brian Krog Christensen redegjorde for resultaterne af 1.g’ernes halvårsevaluering. Eleverne er glade for
deres første halve år på SG – både i forhold til undervisningen og de sociale aktiviteter.
I forhold til de seneste år er der en lille ændring i graden af tilfredshed forstået på den måde, at gruppen
af meget tilfredse elever er reduceret en anelse. Gruppen af tilfredse elever er tilsvarende steget.
Ændringen er ikke stor, og vi kan ikke med sikkerhed fastlægge årsagen, men ændringer som følge af
reformen kan måske have forårsaget ændringen.

6. STUDIE- OG ORDENSREGLER
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Undervisningsministeriet har udstedt ny bekendtgørelse om studie- og ordensregler mv. i de gymnasiale
uddannelser, som senest skal implementeres med virkning fra skoleåret 2018-19. Der vedlægges udkast til
(revidererede) studie- og ordensregler (bilag 5). De væsentligste ændringer vil blive gennemgået på
mødet.
Flemming Glerup orienterede om indholdet i udkastet til de reviderede studie- og ordensregler. De
væsentligste ændringer er:


Skriftlige advarsler, som er givet til en elev pga. snyd, bortfalder normalt ikke længere ved
skoleårets afslutning.



Elever kan få tilbageholdt mobiltelefoner eller lignende kommunikationsmidler i op til et døgn.



Ordensreglerne omfatter også elevernes adfærd uden for skolen, såfremt adfærden har
indflydelse på undervisningsmiljøet. Dette gælder fx for elevernes digitale adfærd på sociale
medier.



Skolen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.

7. EVENTUELT
Steffen Lange takkede på vegne af bestyrelsen Theresa Jørgensen for hendes deltagelse i
bestyrelsesarbejdet gennem fire år. Især hendes positive tilgang til bestyrelsesmøderne og hendes
engagement i de unge mennesker blev fremhævet.
Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 5. april, 2018
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