REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. DECEMBER, 2016
Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Erik Olesen, Mathies Jæger
Andresen og Mette Hosbond Kristensen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Kaj Sørensen, Flemming Glerup, Peter Povlsen, Brian Krog
Christensen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Huno K. Jensen, Helle Risvig Nielsen og Josefine Bastrup Jensen deltog ikke i mødet.

1. Siden sidst
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Orientering om besøg på vores nye samarbejdscollege - Bunker Hill College i Boston.
I midten af november besøgte tre uddannelseschefer fra SG Bunker Hill College i Boston. Tina Riis
Mikkelsen orienterede om besøget, og fortalte herunder at uddannelsescheferne mødte en gruppe meget
imødekommende repræsentanter fra Bunker Hill College i form af skolens internationale koordinator,
ledelsesrepræsentanter og lærere. Efter besøget er vi meget optimistiske over for og har tillid til, at et 8ugers skoleophold i Boston er et virkelig spændende og godt tilbud til vores elever.

2. Økonomi
Med dagsorden fremsendtes følgende:
A) 2016
Budgetopfølgningen pr. 30. september viser en positiv afvigelse fra det budgetterede på knap 2
millioner kr. (bilag 1). Det forventes dog at årets resultat vil blive ca. ½ million kr. mindre end det
budgetterede overskud på 1,75 millioner kr.
B) Budget 2017
Der vedlægges forslag til budget 2017 (bilag 2).
Der budgetteres med samlede indtægter på 117,5 millioner kr. og et overskud på 0,5 millioner kr.,
svarende til en overskudsgrad på knap 0,4%.
Budgetforslaget skal ses i lyset af de besparelser, der fremgår af finansloven.
Der vil på mødet blive en nøjere gennemgang dels af budgetforslaget for 2017, dels af de forventede
besparelser de kommende år – og konsekvenserne heraf.

A) Kaj Sørensen konstaterede, at budgetopfølgningen for tredje kvartal lægger sig i sporet af årets
tidligere opfølgninger.
Kaj Sørensen orienterede om, at opfølgningen på et punkt afviger fra budgettet, idet der er overskud
på taxameterindtægterne på grund af et større elevgrundlag end forventet. Overskuddet er gået
direkte til undervisningsområdet i form af en større ressource til puljen af undervisningsmidler.
Kaj Sørensen vurderer, at overskuddet som forventet bliver i størrelsesordenen 1-2 mio. kr.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til budgetopfølgningen.

B) Kaj Sørensen gennemgik budgettet for 2017 med henvisning til den vedtagne finanslov. Med de
fortsatte besparelser, er vi nu oppe på en samlet besparelse på 10 % på taxametrene i 2017 i forhold
til taxametrene i 2014. Besparelserne vil ramme alle budgetområder, men de forandringer, som følger
af besparelserne, forventes ikke at være mærkbare for eleverne på hverken undervisnings- og
aktivitetsområdet. Hvis vi i det kommende år kan bevare vores høje klassekvotient og sikre vores fine
gennemførelsesprocent, vil besparelserne ikke opleves så markant, som vi ellers kunne frygte. Men
såfremt de årlige 2%-besparelser fortsættes i perioden 2018-20, bliver vi nødt til at reducere antallet
af lærerårsværk.
Kaj Sørensen vurderer, at budgetforslaget er robust, men at ukendte parametre som klasse- og
holdstørrelser for det kommende skoleår, såvel som udfordringer som følge af implementering af
gymnasiereformen, kan påvirke budgettet.
Palle Broman rejste spørgsmål om muligheden for fremover at øge elevernes egenbetaling til
undervisningsmidler. Spørgsmålet vil blive drøftet på bestyrelsesmødet i april.

3. Gymnasiereform – herunder udbud af studieretninger
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Forslag til Lov om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat i Folketinget og forventes vedtaget i den
foreliggende udgave.
På mødet i september drøftede bestyrelsen muligheden for at udbyde begyndersprog på C-niveau,
bl.a. kinesisk. Ifølge lovforslaget er det dog kun muligt at udbyde de klassiske sprog græsk og latin på
C-niveau.
Hvad angår udbuddet af studieretninger, har der i den almengymnasiale sektor været stærk
utilfredshed med, at idræt B ikke kunne indgå i en studieretning. Ønsket herom er delvis
imødekommet, idet det iht. lovforslaget er muligt at lade idræt B indgå i studieretningerne Biologi A –
Kemi B og Samfundsfag A – Matematik A. Imidlertid gælder dette kun Team Danmark – elever.

Det foreslås derfor at Team Danmark – elever på Silkeborg Gymnasium tilbydes studieretningen
Biologi A – Kemi B – Idræt B.

Erik Olesen orienterede om, at der ikke er så meget nyt at berette i forhold til gymnasiereformen, da
bekendtgørelsen for STX endnu ikke er offentliggjort. Vi har dog kendskab til nogle få ændringer i forhold
til det oprindelige lovforslag; vi må fx ikke udbyde begyndersprog på C-niveau. Derudover bliver det
muligt at udbyde en særlig studieretning for Team Danmark-elever bestående af studieretningsfagene
Biologi A – Kemi B – Idræt B. Bestyrelsen vedtog, at SG kan udbyde denne særlige Team Danmarkstudieretning fra det kommende skoleår.

4. Kapacitetsfastsættelse
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Bestyrelsen fastsætter årligt gymnasiets optagelseskapacitet. I indeværende skoleår er der 54 klasser
fordelt med 18 klasser på hvert trin.
Det har hidtil været et omdrejningspunkt for kapacitetsfastsættelsen, at det skal være muligt at
rumme alle ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune, der søger Silkeborg Gymnasium som første
prioritet.
Det samlede ansøgertal har de seneste 6 år været følgende:
 2011
544
 2012
469
 2013
547
 2014
552
 2015
553
 2016
530
Bortset fra 2012 har ansøgertallet således været nogenlunde konstant. Det er umuligt at vurdere, i
hvilket omfang gymnasiereformen vil påvirke søgningen.
Antal 16-årige i Silkeborg Kommune frem til 2020 er i størrelsesordenen 1250-1300.
De seneste fem år er alle primære ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune blevet optaget på
Silkeborg Gymnasium. Det foreslås derfor at optagelseskapaciteten for skoleåret 2016-17 fastsættes
til 18 klasser i lighed med optaget i indeværende skoleår.

Erik Olesen redegjorde for baggrunden for at foreslå, at optagelseskapaciteten for 2017-18 fastsættes til
18 klasser.
Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at optagelseskapaciteten for 2017-18 fastsættes til 18 klasser.

5. Karaktergennemsnit
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Som bestyrelsen blev orienteret om på mødet i september, opnåede studenterårgangen 2016 et
gennemsnit på 8,2.
Dette placerer Silkeborg Gymnasium på en 7.plads i Danmark. Der er udarbejdet et notat, der nøjere
belyser resultatet. (Bilag 3).

Med udgangspunkt i bilag 3 redegjorde Brian Krog Christensen for hvorledes sommerens
eksamensresultater placerede SG helt i toppen på såvel nationalt som regionalt niveau. Steffen Lange gav
udtryk for, at vi som skole kan være stolte af de flotte resultater.

6. Status vedr. synlig læring
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Ved udgangen af indeværende semester er vi midtvejs i skoleudviklingsprojektet ”Synlig læring”. Der
vil på mødet blive givet en midtvejsstatus.
Brian Krog Kristensen redegjorde for forløbet af skoleudviklingsprojektet ”Synlig læring”.
Udviklingsarbejdet tager sit udgangspunkt i faggrupperne. Selvom der er forskel på, hvilke emner
faggrupperne har haft i fokus indtil nu, er der visse temaer for de konkrete udviklingsprojekter, der går
igen, nemlig arbejdet med elevernes mindset og lærernes arbejde med at give feedback til eleverne.

7. Fællesarrangementer og øvrige sociale aktiviteter
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der har været fuld fart på de sociale begivenheder og fællesarrangementer siden skoleårets start,
hvoraf nogle er omtalt i det nye nummer af Nyt fra gymnasiet. Formålet er blandt andet at skabe
oplevelser, der udgør en fælles referenceramme på tværs af årgange og studieretninger, og således
fungerer som omdrejningspunkter for skolens alsidige sociale, kulturelle og faglige liv.
Vi ser tilbage på efterårssemestret – og fremad mod forårssemestrets begivenheder.
Flemming Glerup orienterede om SGs strategi på området, som sigter mod at styrke de små
fællesskaber på skolen samtidig med, at vi skal udnytte den styrke der er i vores størrelse.
Gennem mange eksempler illustrerede Flemming Glerup, at eleverne på SG tilbydes helt enestående
muligheder for mange forskelligartede foredrag og workshops, mens der samtidig er en række

sociale aktiviteter i løbet af skoleåret både i de enkelte klasser, i klassefællesskaberne og på tværs af
klasser og årgange.

8. Alkoholpolitik for eleverne
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Organisationen Alkohol og Samfund udgav i september 2016 en undersøgelse af gymnasiernes
alkoholmarkedsføring på de sociale medier. Der gives en kort orientering om undersøgelsen og
redegøres for SGs alkoholpolitik for eleverne.
Flemming Glerup redegjorde for SGs alkoholpolitik, herunder hvordan vi arbejder med at afvikle de
sociale arrangementer på skolen, hvor der kan købes alkohol, på en tryg måde for eleverne. Eleverne i
skolens fest- og caféudvalg løser generelt deres opgaver i forbindelse med disse sociale arrangementer på
skolen samvittighedsfuldt og ansvarligt, og der er gjort meget fra ledelsens side de seneste år for at
fremme denne kultur.
Flemming Glerup orienterede endvidere om skolens omfattende sikkerhedsplaner og -procedurer i
forbindelse med fester på skolen.

9. Eventuelt
Erik Olesen takkede bestyrelsesmedlemmerne for året, der gik, og alle medlemmer modtog en
julegave i form af bogen ”Kærlighedens Kraft – hjertets styrke. En bog om Theodora Lang”.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 7. december, 2016
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