
 

 

 
 
 
 
 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 12. DECEMBER, 2017 
 

Til stede: Steffen Lange, 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 og Britta Riishede deltog ikke i mødet. 

 

 

1. Siden sidst 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

 Status vedr. busforbindelser. Der har været afholdt møde mellem ungdomsuddannelses-

institutionerne og Silkeborg Kommune. Det er højt prioriteret at forbedre situationen. 

 Skolens 110-års fødselsdag blev markeret ved bl.a. fernisering på Silkeborgfrisen d.16.november. Der 

vil være lejlighed til at besigtige frisen i løbet af bestyrelsesmødet.  

 

Steffen Lange, Erik Olesen og repræsentanter fra Silkeborg Kommune har for nyligt afholdt møde om 

busforbindelserne til Silkeborg Gymnasium. Mødet bar præg af positiv vilje til forbedringer. Torsdag 

den 14. december mødes Erik Olesen med to repræsentanter fra Midttrafik til en drøftelse af 

elevernes behov og den videre proces i samarbejdet. 

Erik Olesen udtrykte stor ros til elevrådet for deres engagement i arbejdet med at forbedre 

busforbindelserne til Silkeborg Gymnasium, og Mathies Jæger Andresen takkede ledelsen for et godt 

samarbejde med elevrådet. 

Næste bestyrelsesmøde forlænges med 30 minutter, så det bliver muligt at besigtige såvel 

Silkeborgfrisen, de restaurerede klasselokaler i som de nye bygninger. 

 

 



 

 

2. Økonomi 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

A) Klasseloftet 

Vi skal indberette status vedr. overholdelse af klasseloftet i 1g. Den gennemsnitlige klassekvotient i 1g 

er præcis 28, hvortil kommer tilladte omgængere og udvekslingslever. 

B) Forventet resultat 2017 og budget 2018 

Det forventes at årets resultat svarer nogenlunde til det budgetterede overskud på 0,5 millioner kr., jf. 

bilag 1, side 3, kolonne 5. De årlige besparelser på 2% videreføres i de kommende år, og derfor 

budgetteres der også i 2018 med det mindst mulige overskud: 0,5 millioner kr., svarende til en 

overskudsgrad på ca. 0,4%, jf. vedlagte forslag (bilag 1).  

Der budgetteres med samlede indtægter på 119,5 millioner kr., hvilket er 2 millioner kr. mere end i 

budgettet for 2017. Dette skyldes dels flere elever end forudsat i budgettet for 2017, dels at der i 

taxametertilskuddene er indregnet en løn- og prisfremskrivning på 2,7%. 

Der vil på mødet blive en nøjere gennemgang dels af budgetforslaget for 2018, dels af de forventede 

besparelser de kommende år. Der vedlægges en overslagsberegning af tilskuddene frem til 2021. 

(Bilag 2). 

 

Økonomien i 2017 er noget bedre end det var muligt at forudse da budgettet blev vedtaget. 

Dette skyldes først og fremmest større indtægter på grund af flere elever. Det har været 

muligt at fastholde en meget høj klassekvotient inden for klasseloftet. Dels har det været 

muligt løbende at ”fylde op” i 1.g med elever fra vores venteliste, dels har frafaldet været 

mindre end forudsat. Der er bl.a. iværksat renovering af klasselokalerne i A/B-fløjen, og i E-

fløjen lægges ny gulvbelægning og taget renoveres. 

Årets resultat forventes fortsat at blive ca. 500.000 kr. 

Som det fremgår af dagsordenen budgetteres der også i 2018 med et overskud på ca. 

500.000 kr., hvilket er den mindst mulige margin for at undgå underskud.  

På grund af overenskomstforhandlingerne i foråret 2018 er der en vis usikkerhed både med 

hensyn til indtægts- og udgiftssiden, idet tilskuddene vil blive reguleret i forhold til 

lønudviklingen. Men optimeringen af klassekvotienten modvirker til en vis grad besparelsen 

på 2%.  

Udsigterne til 2019 er dog noget dystre, idet vi – alt andet lige – har ca. 5 millioner kr. 

mindre til rådighed end i 2017. Dette skyldes dels den fortsatte akkumulering af 2%-

besparelserne, dels at vi ikke forventer at have pædagogikumkandidater, som delvis 

finansieres gennem et særligt tilskud.  Der blev fra lærerside givet udtryk for et ønske om, at 

besparelserne på undervisningen begrænses så meget som muligt i de kommende år. 

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2018. 



 

 

3. Kapacitetsfastsættelse 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Bestyrelsen fastsætter årligt gymnasiets optagelseskapacitet. I indeværende skoleår er der 55 klasser 

fordelt med 19 klasser i 1.g og 18 klasser i hhv. 2. og 3.g. 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 5 år været følgende: 

 

 2013  547 

 2014  552 

 2015  553 

 2016  530 

 2017  532 

 

Ansøgertallet har således været nogenlunde konstant. Antal 16-årige i Silkeborg Kommune frem til 

2020 er i størrelsesordenen 1250-1300. De seneste seks år er alle primære ansøgere bosiddende i 

Silkeborg Kommune blevet optaget på Silkeborg Gymnasium. Det foreslås at optagelseskapaciteten 

for skoleåret 2018-19 fastsættes til 18 klasser. 

 

Erik Olesen redegjorde for baggrunden for at foreslå, at optagelseskapaciteten for 2018-19 

fastsættes til 18 klasser.  

Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at optagelseskapaciteten for 2018-19 fastsættes til 18 klasser.  

 

4. Snyd ved skriftlig eksamen 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Undervisningsministeriet har ladet foretage en undersøgelse af snyd ved skriftlig eksamen. 

Undersøgelsen er foretaget ved en spørgeskemaundersøgelse blandt eksamensansvarlige, 

eksamensvagter og censorer. 

Undersøgelsens hovedkonklusioner vedlægges som bilag 3. 

På Silkeborg Gymnasium er det ikke vores opfattelse, at der er et omfattende problem med snyd. Vi 

vil på mødet redegøre for vores egen opfattelse af omfanget af eksamenssnyd og for hvordan vi 

tilrettelægger skriftlig eksamen med henblik på at undgå snyd. 

  



 

 

Jane Sundbæk Johansen redegjorde for hovedpunkterne i undervisningsministeriets undersøgelse af 

snyd ved skriftlig eksamen. På Silkeborg Gymnasium vurderer vi ikke, at omfanget af snyd til skriftlig 

eksamen er af så stort et omfang, som undersøgelsen konkluderer.  

Vi arbejder målrettet med, at eleverne ikke fristes af at snyde i forbindelse med deres skriftlige 

arbejde i løbet af deres tre gymnasieår – både gennem oplysning og klar rammesætning men også 

ved at sanktionere, hvis en elev snyder. 

 

5. De internationale studieretninger 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Som bekendt udbyder Silkeborg Gymnasium tre internationale studieretninger – en sproglig, en 

samfundsvidenskabelig og en naturvidenskabelig. I indeværende skoleår har vi for første gang haft 

elever på studierejse til Guatemala, ligesom det er første gang, vi har haft naturvidenskabelige elever 

på er to-måneders ophold i Boston. På mødet vil vi redegøre for vores første erfaringer med disse 

rejsemål. 

Tina Riis Mikkelsen orienterede om elevernes udbytte og evaluering af de to studieophold i hhv. 

Guatemala og Boston. Begge ophold evalueres utroligt positivt af eleverne, så der er bestemt grund 

til at gentage studieophold netop disse to steder. Eleverne har endvidere givet gode og konstruktive 

råd, som vil komme til at indgå i den planlægningen af de kommende studieophold i hhv. Guatemala 

og Boston. 

Mathies Jæger Andresen spurgte til, om der er en støtteordning til elever, der gerne vil gå i en 

international klasse, men som ikke har mulighed for det rent økonomisk. Erik Olesen orienterede om, 

at der ikke er støttemuligheder for elever i de internationale klasser men, at det er muligt at få 

tilskud til sprogrejser og de almindelige studierejser fra skolen eller gennem 

Forældreforeningen/Soroptimist International Silkeborg. Begge former for tilskud administreres af 

gymnasiets studievejledere. 

 

6. Lukket punkt 

  



 

 

7. Eventuelt 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Forslag til datoer for bestyrelsesmøde i efteråret 2018. Tirsdag d. 2.oktober og tirsdag d. 

11.december. 

Der afholdes rejsegilde (annex og idrætshal) 14.december kl. 14.00 

Bestyrelsesmøder for det kommende år afholdes på følgende datoer: 

 Tirsdag den 20. marts 

 Tirsdag den 12. juni 

 Tirsdag den 2. oktober 

 Tirsdag den 11. december 

 

 

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 15. december, 2017 

 

 

  



 

 

Referatet godkendt: 

Steffen Lange 

Huno K. Jensen 

Britta Riishede 

Teresa Jørgensen 

Palle Broman 

Mathies Jæger Andresen  

Malthe Elmstrøm Lauritsen 

Mette Hosbond Kristensen 

Helle Risvig Nielsen 

Erik Olesen

 

 


