
 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 5. OKT, 2016 
 

Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Erik Olesen, Mathies Jæger Andresen, Mette 

Hosbond Kristensen og Helle Risvig Nielsen. 

I mødet deltog uddannelsescheferne Kaj Sørensen og Brian Krog Christensen samt vicerektor Tina Riis 

Mikkelsen.  

Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen og Josefine Bastrup Jensen deltog ikke i mødet. 

 

1. Siden sidst 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

 Orientering om ”klasseloftet” (max. 28 i gennemsnit i klasserne).  

 Rigsrevisionen har udvalgt seks gymnasier til revision, herunder SG. (Bilag 1 og 2). 

 

Erik Olesen redegjorde for, at vi er omhyggelige med at overholde kravet om, at der på hver årgang 

maksimalt må være 28 elever i gennemsnit i klasserne, men at vi ikke desto mindre har modtaget 

meddelelse fra UVM med påstand om, at vi har overskredet klasseloftet med tre elever, idet man ikke 

finder, at der er dokumentation for, at der er tale om tre omgængere (som iflg. reglerne er undtaget fra 

bestemmelsen om klasseloftet). Vurderingen fra UVM beror på et manglende bilag fra Lectio, og da det 

nu er eftersendt håber vi, at UVM godkender, at vi ikke har overskredet klasseloftet. 

Kaj Sørensen redegjorde herefter for Rigsrevisionens besøg på skolen i uge 41. Rigsrevisionen udarbejder 

efterfølgende en rapport, som vil tilgå bestyrelsen. 

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet i øvrigt. 

 

2. Økonomi 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

 Budgetopfølgningen for 2.kvartal (bilag 3) viser kun mindre afvigelser fra budgettet. Der 

forventes et overskud i størrelsesordenen 1,5 mio. kr. 

 Finanslovsforslaget for 2017: besparelserne på gymnasieområdet, som blev igangsat med 

Finansloven for 2016 videreføres. Dette indebærer, at omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt 

videreføres og forlænges til 2020. Taksterne reduceres således med 2 pct. i 2017, knap 4 pct. i 



 

 

2018, knap 6 pct. i 2019 og knap 8 pct. i 2020. Hertil kommer, at bygningstaxameteret 

ekstraordinært nedsættes med 8,4 pct. i 2017. 

Endelig skal de almene gymnasier finansiere en forhøjelse af hhx-taxametret og størstedelen af 

udgifterne til erhvervsskoleforliget. 

I forhold til 2015 er der i 2017 tale om en samlet besparelse på omkring 9 pct. – voksende til 

omkring 15 pct. i 2020. Alt andet lige, vil der være ca. 18 millioner kr. mindre til rådighed i 2020 

end i 2015. Der er således tale om særdeles voldsomme besparelser. 

 

Kaj Sørensen gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvartal og orienterede om, at der ingen overraskelser 

er i periodeopfølgningen.  

Af bilaget fremgår det, at der inden for visse områder er en forskel mellem budgettet og 

periodeopfølgningen. De vigtigste årsager hertil er, at vi har flere elever end forventet, og at de 

budgetterede midler til undervisningsmidler først forventes brugt i 4. kvartal. Endvidere vil en række 

større udgifter på bygningsdriften ligge i 3. og 4. kvartal. Overskuddet for 2016 forventes stadig at blive på 

ca. 1,5 mio. kr.  

Mathies Andresen ville gerne vide, om vi planlægger at investere i et ventilationssystem i de ældre lokaler 

på skolen. Kaj Sørensen svarede, at vi ikke har planer herom, da en undersøgelse viser, at det nuværende 

ventilationssystem i lokalerne faktisk sikrer den fornødne ventilation, men at lærere og elever desværre 

ikke altid får sat udluftningen i gang.  

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til Kaj Sørensens budgetopfølgning. 

Erik Olesen redegjorde for de forventede besparelser på gymnasieområdet. Vores elevtal i skoleåret 

2016-17 er så højt, at vi kan budgettere med mindre besparelser i 2017 end først antaget. På sigt kan vi 

komme i en situation, hvor vi bliver nødt til at afskedige lærere, men på nuværende tidspunkt er det for 

tidligt at overveje konkrete tiltag. 

Der blev spurgt til vores studenters studievalg efter gymnasiet, og det blev foreslået, at studievalget skal 

belyses på et fremtidigt bestyrelsesmøde. 

 

3. Oprettelse af studieretninger for den nuværende 1g-årgang 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Der oprettes 18 forskellige studieretninger, jf. vedlagte oversigt (bilag 4). De oprettede studieretninger er 

markeret med gult. 

93 % af eleverne har fået opfyldt deres 1.prioritet. Af de resterende 37 elever har langt de fleste fået 

opfyldt deres 2.prioritet, og ganske få har ’kun’ fået opfyldt 3.prioritet. 



 

 

Erik Olesen redegjorde for oprettelsen af de nye studieretningsklasser i 1g. Der oprettes 18 

studieretningsklasser, hvoraf tre er delte. 

Samlet set er der sket en fordobling i antallet af elever, der ønsker en international studieretning. Vores 

nye internationale naturvidenskabelige studieretning er blevet oprettet med stor tilslutning, og derudover 

er der for første gang to internationale samfundsvidenskabelige klasser. Endelig oprettes en international 

sproglig studieretning – her er der dog kun tale om en halv klasse. 

 

4. Gymnasiereformen – udbud af studieretninger  
Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Lovforslaget om de gymnasiale uddannelser er nu sendt i høring og forventes vedtaget i løbet af 

november.  

Det samlede mulige udbud af studieretninger er fastlagt i loven, og det er kun overladt til de enkelte 

gymnasier, at beslutte hvilke studieretninger man ikke vil udbyde. Beslutningskompetencen ligger hos 

bestyrelsen. 

De mulige studieretninger fremgår af bilag 5. 

Naturvidenskabelige: det foreslås, at alle de anførte studieretninger udbydes. 

Samfundsvidenskab: det foreslås, at kun de to førstnævnte studieretninger udbydes. Dette svarer til det 

nuværende udbud af studieretninger med samfundsfag på A-niveau. Det er vurderingen at de øvrige ikke 

vil opnå tilstrækkelig tilslutning. 

Sprog: for så vidt angår de sproglige studieretninger, er der mange kombinationsmuligheder. Der henvises 

derfor til bilag 6, hvoraf de specifikke studieretninger fremgår.   

Det foreslås at tysk, fransk og spansk på C-niveau ikke udbydes, men at rektor bemyndiges til at inkludere 

denne mulighed, hvis udformningen af læreplanerne tilsiger, at det giver mening at udbyde disse fag på C-

niveau. 

Kunst: foruden den nuværende kombination af musik med hhv. matematik og engelsk foreslås en 

studieretning med Musik A og Fransk begyndersprog A. Det skal bemærkes at det ikke er tilladt at udbyde 

Musik A i kombination med Spansk A.  

 

Erik Olesen redegjorde for den igangværende proces, som fører til en vedtagelse af gymnasiereformen. 

Danske Gymnasier har blandt mange andre indsendt høringssvar, som blandt andet omhandler den 

forskelsbehandling, der er mellem de tre gymnasiale uddannelser til ugunst for det almene gymnasium. 

Erik Olesen redegjorde herefter med udgangspunkt i bilag 5 og 6 for baggrunden for skolens forslag til 

udbud af studieretninger. Forslaget blev godkendt. 

Rektor bemyndiges af bestyrelsen til at inkludere muligheden for at oprette tysk, fransk og spansk på C-

niveau, hvis udformningen af læreplanerne tilsiger, at det giver mening at udbyde disse fag. 



 

 

 

5. Evaluering af gymnasieforløbet  

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Langt størstedelen af studenterårgangen fra 2016 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 opmærksomhedsområder: 

Undervisningsevaluering, koordinering af det skriftlige arbejde og gruppevis aflevering af opgaver. (Bilag 

7). 

 

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. I 

forlængelse af evalueringen har vi i dette skoleår fokus på elevernes udbytte af gruppearbejde, idet en 

projektgruppe netop er i gang med at undersøge styrker og udfordringer ved gruppearbejde. 

Med udgangspunkt i studenterne i årene 2010-15 kan vi konstatere, at forældrenes højeste uddannelse 

stadig har stor effekt i forhold til studenternes eksamensresultater. For at blive endnu bedre til at bryde 

den sociale arv indfører vi i efteråret vejledningssessioner kaldet studietid med en varighed á 30 min/uge. 

Lærerne mødes her med en lille gruppe af udvalgte elever fra egne hold, som de så har mulighed for at 

hjælpe, vejlede eller udfordre. 

Steffen Lange indskød i forlængelse heraf, at det er dejligt, at vi hele har tiden har fokus på at løfte de 

elever, der har de største faglige udfordringer, men at det er godt, at vi også har fokus på stille elever, 

talentfulde elever osv. 

 

6. Ferieplan 2017-18 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Der vedlægges forslag til elevferieplan (bilag 8). Planen følger de sædvanlige principper, idet der dog er 

blevet plads til to ekstra skoledage, fordi skoleåret 2016-17 allerede slutter fredag d. 23.juni. 

Ferieplanen blev godkendt. 

 



 

 

 

7. Eventuelt 

 

Steffen Lange pointerede, at der er grund til at være stolt af alle de spændende skoleaktiviteter dette 

efterår såsom besøg af den amerikanske ambassadør, besøg af udenrigsminister Kristian Jensen og 

koncerter ved Simon Kvamm. Erik Olesen oplyste, at skolens fællesaktiviteter bliver et punkt på 

dagsorden til december. 
 

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 5. oktober, 2016 

 

 

  



 

 

Referatet godkendt: 

Steffen Lange 

Huno K. Jensen 

Britta Riishede 

Teresa Jørgensen 

Palle Broman 

Mathies Jæger Andresen  

Josefine Bastrup Jensen 

Mette Hosbond Kristensen 

Helle Risvig Nielsen 

Erik Olesen

 

 


