REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2017
Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Erik Olesen, Malthe Elmstrøm
Lauritsen, Mathies Jæger Andresen, Mette Hosbond Kristensen og Helle Risvig Nielsen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Jane Sundbæk Johansen og Peter Povlsen
samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Huno K. Jensen deltog ikke i mødet.

1. Siden sidst
Med dagsorden fremsendtes følgende:


Byggeri: bestyrelsen godkendte på mødet d. 14.juni et byggeprojekt omfattende udvidelse af den
nye hal og annexet inden for en ramme på 8 millioner kr. Resultatet af licitationen blev, at Brdr.
Thybo A/S vandt med et tilbud på kr. 6.959.000. Brdr. Thybo stod også for opførelsen af den nye
hal med tilhørende undervisningslokaler. Arbejdet med udvidelsen af annexet er netop iværksat,
og udvidelsen af hallen påbegyndes tidligst muligt i 2018. Projektet forventes afsluttet i april 2018.



Status vedr. busser: siden sidst har der i fællesskab med elevrådet været afholdt møde med
Midttrafik. Endvidere har bestyrelsesformanden og rektor holdt møde med de øvrige
ungdomsuddannelser mhp. en samlet henvendelse til kommunen.

Erik Olesen orienterede kort om byggeprocessen.
Med over 1500 elever på skolen vil der uundgåeligt være en høj grad af nedslidning og dermed løbende et
vist behov for renovering. Lokalerne i A/B-gangen trænger således til at blive malet, til at få nyt linoleum
samt i et vist omfang også til at blive indrettet med nye møbler. Renoveringsarbejdet i disse lokaler
foretages i efteråret.
I forhold til busproblematikken har elevrådet foranlediget et møde med en busplanlægger fra Midttrafik i
det tidlige efterår. Vi har efterfølgende sendt opdaterede oplysninger om elevernes busudfordringer til
Midttrafik til brug for den fremtidige planlægning, ligesom vi bidrager til den fælles anmodning til
Midttrafik, som byens ungdomsuddannelser har samarbejdet om.
Erik Olesen orienterede endvidere om, at vi har ansøgt Silkeborg Kommune om tilladelse til at opstille en
pylon med vores logo ved opkørslen til gymnasiet på Oslovej.

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet i øvrigt.

2. Økonomi
Med dagsorden fremsendtes følgende:


Budgetopfølgningen for 2.kvartal (bilag 1) viser, at indtægterne er større end budgetteret, hvilket
navnlig skyldes et større elevtal end forventet. Årets resultat forventes derfor at blive større end
det budgetterede overskud på 0,5 mill.kr.



Finanslovsforslaget for 2018: besparelserne på gymnasieområdet, som blev igangsat med
Finansloven for 2016 videreføres. Dette indebærer, at omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt
videreføres og forlænges til 2021. I forbindelse med behandlingen af budgettet for 2018 på
bestyrelsesmødet d. 12.december vil der blive redegjort nøjere for den endelige finanslov.

Peter Povlsen gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvartal og orienterede om, at der ingen overraskelser
er i periodeopfølgningen.
Af bilaget fremgår det, at der især på indtægtssiden er en forskel mellem budgettet og
periodeopfølgningen. Den vigtigste årsag hertil er, vi i indeværende skoleår har haft langt flere elever, end
vi har budgetteret med – faktisk har søgningen været så stor, at vi har oprettet en ekstra klasse i 1g.
Derudover har vi en venteliste med elever, der ønsker at skifte til Silkeborg Gymnasium fra en anden
skole, så vi har løbende kunnet optage nye elever, når en elev er stoppet på Silkeborg Gymnasium.
I forhold til udgiftssiden vil en række større udgifter på bygningsdriften ligge i 3. og 4. kvartal.
Overskuddet for 2017 forventes at blive noget større end det budgetterede overskud på 0,5 mio. kr.
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til Peter Povlsens budgetopfølgning.
Erik Olesen orienterede kort for de forventede besparelser på gymnasieområdet.

3. Oprettelse af studieretninger for den nuværende 1g-årgang
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Studieretningsvalget er endnu ikke afsluttet, men det forventes, at der oprettes 19 forskellige
studieretninger, og at mindst 95% af eleverne vil få opfyldt deres 1.prioritet. Det endelige resultat
forelægges på bestyrelsesmødet.
Det har vist sig, at der også efter reformen er relativt få elever, der vælger en studieretning med tre sprog.
Samtidig er der mange forskellige kombinationsmuligheder, hvilket har betydet, at der er en del sproglige

studieretninger, som ingen eller kun 1-2 elever har ønsket. Det foreslås derfor, at disse studieretninger
fjernes fra udbuddet, hvilket vil skabe større overskuelighed for eleverne. Dette vil indebære, at kinesisk ligesom nu - kan vælges som andet fremmedsprog af alle elever, der ikke vælger en sproglig studieretning,
men ikke som studieretningsfag i en sproglig studieretning. Endvidere foreslås det, at studieretningen
Musik A - Fransk beg. A ikke udbydes, da der ikke synes at være tilstrækkelig interesse for den.
Erik Olesen redegjorde for oprettelsen af de nye studieretningsklasser i 1g. Der oprettes 19
studieretningsklasser, og 96% af eleverne får opfyldt deres 1. prioritet. Alle elever får opfyldt enten deres
1. eller 2. prioritet.
Samlet set er der igen i år sket en forøgelse i antallet af elever, der ønsker en international studieretning.
Der er således 5 internationale studieretningsklasser fordelt på én sproglig, én naturvidenskabelig og tre
samfundsvidenskabelige internationale klasser.
Forslaget om at fjerne et antal studieretninger, som beskrevet i dagsorden, blev taget til efterretning.

4. Evaluering af gymnasieforløbet
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Langt størstedelen af studenterårgangen fra 2017 har umiddelbart før afslutningen af gymnasiet deltaget
i en skriftlig evaluering af det samlede forløb. Studenterne tegner på linje med de forudgående år et meget
positivt billede af Silkeborg Gymnasium, hvor det sociale miljø og fællesskabet i særlig grad fremhæves.
Dimittenderne oplever, at lærerne er dygtige og har medvirket til, at gymnasieuddannelsen har gjort dem
klar til videre studier. Evalueringen peger på en række velkendte opmærksomhedsområder:
Undervisningsevaluering, koordinering af det skriftlige arbejde og gruppevis aflevering af opgaver (bilag
2).
Brian Krog Kristensen redegjorde for resultaterne af den evaluering af det samlede gymnasieforløb, som
dette års studenter foretog inden de forlod skolen.
Også dette års studenter evaluerer deres gymnasieforløb meget positivt på næsten alle parametre.
De områder, som eleverne peger på, der kan forbedres er:


AT (som bortfalder med vores 1g-årgang)



Lærernes koordinering af de skriftlige afleveringer (som vi har stadigt stigende fokus på)



Elevernes udbytte af gruppeafleveringer (en arbejdsgruppe har netop afsluttet deres arbejde med
denne udfordring)

5. Hvor går vores studenter hen?
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Danmarks Statistik har lavet en særkørsel, hvor det afdækkes, hvordan studenterne fra Silkeborg
Gymnasium har uddannet sig henholdsvis 5 år og 10 år efter, at de er dimitteret. Der sammenlignes med
studenter fra hele landet samt fra kommunerne Århus, Vejle og Viborg.
Det overordnede billede er, at dimittenderne fra Silkeborg i høj grad ligner sammenligningsgrupperne,
men dog med en lidt højere uddannelsesfrekvens (bilag 3).
Brian Krog Kristensen redegjorde for resultaterne af undersøgelsen. Det viser sig, at 41% af dimittenderne
fra Silkeborg Gymnasium videreuddanner sig ved de lange videregående uddannelser, hvilket er lidt
højere grad end landsgennemsnittet (som er på 36,6%). Grundlæggende ligner studenterne fra Silkeborg
Gymnasium dog studenterne fra de øvrige byer i undersøgelsen hvad angår uddannelsesniveau.
10 år efter studentereksamen bor 21% af dimittenderne fra Silkeborg Gymmnasium i Silkeborg. 5 år efter
studentereksamen er kun 12% af dimittenderne bosat i Silkeborg, så det tyder på at dimittenderne på sigt
søger tilbage til Silkeborg. 34% af dimittenderne fra Silkeborg Gymnasium bor i København 10 år efter
endt studentereksamen, mens 23% er bosat i Aarhus.

6. Synlig læring
Med dagsorden fremsendtes følgende:
I perioden 2015-18 gennemføres skoleudviklingsprojektet 'Synlig læring på SG', der grundlæggende
handler om at udvikle undervisningen ved at fokusere på indsatser og udviklingsfelter, hvor der ifølge
læringsforskningen er det største udbytte. I de første to år af projektet er den primære indsats foregået i
faggrupperegi med fokus på i fællesskab at tydeliggøre de faglige mål, udvikle feedbackkulturen, arbejde
med elevernes mindset mv. Desuden har der været en række overordnede indsatser - fx i forhold til
hensigtsmæssige studievaner og øget samvær mellem lærere og små grupper af elever.
I skoleåret 2017-18 afsluttes projektet, idet lærerne har dannet ca. 55 grupper, der i fællesskab udvikler
undervisningen med fokus på et for dem særligt interessant område. Der vil på mødet blive orienteret
nærmere herom samt om den fortsatte udvikling af fælles skoleindsatser.

Brian Krog Kristensen redegjorde for processen i skoleudviklingsprojektet, herunder for temaerne i de
mange forskellige afsluttende gruppeprojekter.

7. Ferieplan 2018-19
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der vedlægges forslag til elevferieplan (bilag 4). Planen følger de sædvanlige principper og er afstemt med
ferieplanen for det kommunale skolevæsen.
Ferieplanen blev godkendt med den ændring i forhold til bilag 4, at juleferien varer fra mandag den 24.
december til onsdag den 4. januar (alle angivne dage inkl.).

8. Markering af 110-års fødselsdag
Med dagsorden fremsendtes følgende:
En 110-årsfødselsdag er jo ikke et rigtigt jubilæum, men alligevel en begivenhed der bør markeres.
Dette tænkes at ske gennem en husstandsomdelt udgave af Nyt fra gymnasiet og en offentlig fernisering
af Silkeborgfrisen, der udlånes af Silkeborg Museum og ophænges i A-gangen.
Ferniseringen fastlægges til torsdag den 16. november 2017 om eftermiddagen.

9. Eventuelt
Næste møde er tirsdag d. 12.december kl. 14-16.
Møderne i 1.halvår 2018 er d. 20.marts og 12. juni.
De to mødedatoer for efteråret 2018 fastlægges på næste bestyrelsesmøde.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 10. oktober, 2017
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