
 

 

 

 
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 1. DECEMBER, 2015 

 

Til stede: Steffen Lange, Teresa Jørgensen, Huno K. Jensen, Palle Broman, Erik Olesen, Thea Karoline Marx, 

Josefine Bastrup Jensen, Helle Risvig Nielsen, Mette Hosbond Kristensen. 

Afbud: Britta Riishede 

I mødet deltog uddannelseschef Kaj Sørensen og vicerektor Tina Riis Mikkelsen. 

 

1. Økonomi 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

A. 2015 

Budgetopfølgningen pr. 30. september indikerer, at vi kommer ud af 2015 med et overskud i omegnen 

af de budgetterede 3 millioner kr. (bilag 1). 

B. Budget 2016, herunder besparelser 

Der vedlægges forslag til budget 2016 (bilag 2). 

Der budgetteres med samlede indtægter på 121,5 m. kr. og et overskud på 1,75 m. kr., 

svarende til en overskudsgrad på knap 1,5%. 

Budgetforslaget skal ses i lyset af de besparelser, der fremgår af finansloven. Besparelserne i 

2016 kan gennemføres uden personalemæssige konsekvenser. 

En oversigt over de forventede besparelser til og med 2019 fremgår af bilag 3. 

Det skal bemærkes, at den samlede budgetterede indtægt på 121,5 m. kr. beror på et skøn, 

idet vi endnu ikke kender de endelige takster.  

Der vil på mødet blive en nøjere gennemgang dels af budgetforslaget for 2016, dels af de 

forventede besparelser de kommende år – og konsekvenserne heraf. 

 

A) Kaj Sørensen konstaterede, at økonomien ser fornuftig ud, idet såvel indtægter som udgifter 

følger det budgetlagte. Kaj Sørensen vurderer, at overskuddet bliver som forventet, hvilket vil 

sige i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.  

Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet. 



 

 

B) Erik Olesen orienterede om de planlagte besparelser på gymnasieområdet og om konsekvenserne af 

besparelserne for Silkeborg Gymnasium.  

Kaj Sørensen gennemgik budget 2016 med henvisning til den vedtagne finanslov, og de udmeldte 

besparelser. I 2016 vil de planlagte besparelser kunne findes ved at budgettere med et lidt lavere 

overskud, end vi hidtil har gjort, ligesom vi vil kunne nedjustere udgifterne til vedligeholdelse. 

Besparelserne forventes således ikke komme til at gå ud over aktivitetsniveauet på hverken 

undervisnings- og aktivitetsområdet eller på lærernes kompetenceudvikling. Det budgetterede 

overskud anslås til 1,75 mio. kr. 

Baggrunden for budgettet for 2016 er, at vi i skoleåret 2016/17 forventer at elevtallet stabiliseres på 

det nuværende niveau, hvilket vil sige omkring 1440 elever. 

I skoleåret 2017/18 bliver de økonomiske udfordringer meget store, idet de samlede tilskud skønnes 

at ville være ca. 7 millioner kr. mindre i 2017 end i 2016.  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt 

at vurdere konsekvenserne, men der vil være god tid til at forberede besparelserne, og Erik Olesen 

pointerede, at det er vigtigt at bevare den pædagogiske dagsorden på skolen i de kommende år på 

trods af den økonomiske udvikling. 

Hvis de udmeldte besparelser for skoleåret 2018/19 realiseres vil vi være i en situation, hvor vi i 

værste fald vil have 20 årsværk færre end vi har i dag. 

Budgetforslaget blev godkendt.  

 

2. Udbud af studieretninger  

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

På grund af meget ringe tilslutning over en årrække foreslås det at nedenstående fire studieretninger ikke 

længere udbydes: 

Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B 

Samfundsfag A, Matematik A, Filosofi B 

Fransk beg. A, Engelsk A, Matematik B 

Tysk A, Engelsk A, Matematik B 

 

Endvidere foreslås det at de internationale studieretninger fremover kun består af tre (og ikke fire) fag: 

 

Den supersproglige studieretning: 

Latin C fjernes som studieretningsfag, således at studieretningen Engelsk A, Fransk/Spansk A, Tysk B 

fremover findes i både en ”international” udgave og en udgave der følger de almindelig studierejseregler. 

Elever der vælger den pågældende studieretning kan vælge latin som valgfag. 



 

 

 

Den internationale samfundsfaglige studieretning: 

Naturgeografi B fjernes som studieretningsfag. 

Herefter findes studieretningen Engelsk A, Samfundsfag A, Matematik B både i en ”international” udgave 

og en udgave der følger de almindelige rejseregler. 

 

Erik Olesen redegjorde for årsagerne til ændringerne i studieretningsudbuddet for det kommende 

skoleår.  

Det er endnu uvist, hvordan en justering af gymnasiet vil komme til at påvirke vores studieretningsudbud, 

men hvis der i forbindelse med en justering stilles krav om, at alle studieretninger skal være af typen 

AAB/AAC vil en del af vores nuværende studieretninger ikke kunne udbydes. 

Bestyrelsen godkendte ændringsforslagene. 

 

3. Kapacitetsfastsættelse 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

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

fordelt med hhv. 18 klasser i 1. og 2.g og 19 klasser i 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: 

 

 2011  544 

 2012  469 

 2013  547 

 2014  552 

 2015  553 

 

Antal 16-årige i Silkeborg Kommune frem til 2020 er i størrelsesordenen 1250-1300. 

De seneste fire 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 2016-17 fastsættes til 

18 klasser.  

Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at optagelseskapaciteten for 2016-17 fastsættes til 18 klasser.  

 

 

4. Arbejdsklimaundersøgelse blandt lærerne  

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Der er i gennemført den obligatoriske arbejdsklimaundersøgelse (AKU) blandt lærerne.  

Lærerne er blevet bedt om at besvare en række spørgsmål under overskrifterne: 

- Tilrettelæggelse af arbejdet 

- Information og kommunikation 

- Motivation og engagement 

- Hensyn og omsorg 

- Ledelse 

- Kolleger 

- Eleverne 

- Trivsel 

 

Endelig er lærerne blevet bedt om at afgive en samlet overordnet bedømmelse ved anvendelse af 7-

trinsskalaen. 

Ved den samlede bedømmelse er givet gennemsnitkarakteren 10,3 hvilket er noget højere end resultatet 

af arbejdsklimaundersøgelsen for tre år siden, hvor resultatet var 9,7. 

Samlet set er der tale om et overordentligt positiv resultat. 

Der vil på mødet blive en gennemgang af de enkelte punkter (bilag 4) 

 

Kaj Sørensen orienterede om resultaterne af den netop afholdte arbejdsklimaundersøgelse blandt 

lærerne. Undersøgelsen gennemføres hvert 3. år, og hovedspørgsmålene er fastholdt gennem de seneste 

undersøgelser så svarene kan sammenlignes. 

Steffen Lange pointerede, at der samlet set er tale om et fantastisk resultat, som man kan ønske tillykke 

med. Thea Karoline Marx og Josefine Bastrup Jensen tilføjede, at man som elev kan mærke, at lærerne 

trives blandt andet ved, at de er gode til at samarbejde om undervisningen. 

 

 



 

 

5. Det gode gymnasieliv 

Med dagsorden fremsendtes følgende: 

Fredag d. 27.november afholdes en halv temadag for eleverne med overskriften ”Det gode gymnasieliv”. 

Dagen er planlagt af elevrådet i samarbejde med skolens ledelse. Formålet med arrangementet er at give 

eleverne mulighed for at fremkomme med ideer / forslag til hvordan livet som gymnasielev på SG kan blive 

endnu bedre, ligesom tidligere årgange har haft mulighed for. SGympiaden, SGønfesten, Radio SG og 

elevbladet Sgoop er udsprunget af en tilsvarende temadag i 2012. 

Tina Riis Mikkelsen orienterede om elevernes temadag med titlen ”Det gode gymnasieliv”, som blev 

afholdt fredag den 27. november. I klassefællesskaber på tværs af de tre årgange kom eleverne med 

kreative og innovative idéer til, hvordan livet som gymnasieelev kan blive endnu bedre. Når alle forslag er 

i hus vil elevrådet i samråd med skolens ledelse arbejde videre med en vurdering af hvilke forslag, vi som 

skole skal arbejde videre med.  

 

6. Eventuelt 

Steffen Lange foreslog et muligt tema til et fremtidigt bestyrelsesmøde med titlen ”Gymnasiets udvikling 

gennem tiden - hvor blæser de uddannelsespolitiske vinde hen?”. 

Steffen Lange fratræder sin stilling som chefredaktør ved Midtjyllands Avis og inviterer i den anledning 

alle bestyrelsesmedlemmer til afskedsreception torsdag den 17. december kl. 15.00 i restaurant 1A. 

 

 

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 4. december, 2015 

 

  



 

 

Referatet godkendt:  

Steffen Lange 

Teresa Jørgensen 

Huno K. Jensen 

Palle Broman 

Britta Riishede 

Erik Olesen 

Thea Karoline Marx 

Josefine Bastrup Jensen 

Helle Risvig Nielsen 

Mette Hosbond Kristensen 


