REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015
Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle
Risvig Nielsen.
Afbud: Steffen Lange, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Mette Hosbond Kristensen
I mødet deltog uddannelsescheferne Flemming Glerup, Peter Povlsen, Jane Sundbæk Johansen og Kaj
Sørensen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
I Steffen Langes fravær valgtes Erik Olesen som mødeleder.

1. Økonomi
Med dagsorden fremsendtes følgende:

1. Økonomi
A) 2014 Budgetopfølgningen pr. 30. september indikerer, at vi kommer ud af 2014 med et
overskud i omegnen af de budgetterede 3 millioner kr. (bilag 1).
B) Låneomlægning Som nævnt i mail af 3. december har vi foretaget en omlægning af den
fastforrentede del af vores samlede lån fra 4% til 2½%. Hovedstolen udgør 26,487 m.kr.
Omlægningen giver en årlig rentebesparelse på ca. 400.000 kr.
C) Budget 2015 Der vedlægges forslag til budget 2015 (bilag 2).
Der budgetteres med samlede indtægter på 122,5 m. kr. og et overskud på 3 m. kr.
Samlet set vil skolens økonomi være lidt dårligere i 2015 end i 2014. Det skyldes dels
indførelsen af det sociale taxameter, der kommer til at koste SG 1,8 m. kr., dels et fald i
den gennemsnitlige klassekvotient, idet indførelsen af det såkaldte klasseloft på 28 slår
fuldt igennem.
Omlægningen af pædagogikumtaxametret trækker i modsat retning, idet tilskuddet pr.
kandidat forhøjes med 100% til 296.000 kr.

A) Kaj Sørensen konstaterede, at økonomien ser fornuftig ud, og at periodens hovedtendenser
ligger i forlængelse af tendenserne i tredje kvartal. Kaj Sørensen vurderer, at overskuddet
bliver i størrelsesordenen 2-3 mio. kr.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet.

B) Erik Olesen redegjorde for baggrunden for låneomlægningen af de fastforrentede lån og forklarede
endvidere, hvorfor det ikke kan svare sig at omlægge lån med rentecaps til fastforrentede lån. Palle

Broman tilbød i forlængelse heraf at analysere og vurdere muligheden for at omlægge rentecapslån til
fastforrentede lån.

C) Kaj Sørensen gennemgik budget 2015 med henvisning til den vedtagne finanslov, som igen lægger op
til besparelser på området. Besparelserne forventes dog ikke komme til at gå ud over
aktivitetsniveauet på hverken undervisnings- og aktivitetsområdet eller på lærernes
kompetenceudvikling.
I budgetlægningen er der taget højde for en lille lønstigning som følge af lærernes
overenskomstforhandlinger til foråret (OK 15) samt til de forventede anciennitetsstigninger.
I skoleåret 2015/16 forventer vi at opnå det højeste antal klasser hidtil, nemlig 55. Vores kapacitet er
på 54 klasser.
Der var ingen bemærkninger eller kommentarer til punktet.

2. Orientering om oprettelse af studieretninger og valgfag
Med dagsorden fremsendtes følgende:
A) Studieretninger - 1g
På baggrund af 1g-årgangens valg er der oprettet 18 klasser med i alt 16 forskellige
studieretninger. Studieretningsklasserne og elevtal fremgår af vedhæftede oversigt (bilag 3).
Flg. studieretninger er ikke blevet oprettet:









Engelsk A, Samfundsfag B, Dramatik B
Samfundsfag A, Engelsk A, Filosofi B
Kemi A, Matematik A, Fysik B
Geovidenskab A, Matematik A, Kemi B
Fransk b A / Tysk f A, Engelsk A, Matematik B
Engelsk A, Fransk b A, Tysk f B, Latin C
Engelsk A, Spansk A, Tysk f B

Der har været en særdeles høj grad af opfyldelse af elevønsker. Således har 95% af eleverne fået
opfyldt deres første prioritet og 4% deres anden prioritet. Kun 3 elever har således ikke fået opfyldt
første eller anden prioritet.
Som det fremgår af oversigten er der tale om meget forskellige klassestørrelser. En enkelt af
klasserne rummer således 40 elever – alle med kombinationen Musik-Engelsk. Vi har valgt at bruge
klassen som et pædagogisk udviklingsprojekt, hvor der er to lærere i alle fag.
B) Valgfag – 2g

Resultatet af 2g-årgangens valg af valgfag fremgår af vedlagte oversigt (bilag 4). De med rødt
markerede valgfag oprettes ikke. Antallet af valgfag pr. elev afhænger af den enkelte
studieretning. Op mod 95% af 1. prioritetsansøgningerne vil kunne opfyldes.
Det er interessant, at de tre nye valgfag retorik, innovation og design har fået stor tilslutning.
Erik Olesen redegjorde for oprettelsen af de nye studieretningsklasser i 1g samt for de kommende
valgfagshold i 3g. 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 ca. 40% af vores nuværende studieretninger ikke
kunne udbydes.

3. De igangværende politiske drøftelser af en reform af gymnasiet
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Som det fremgår af mail af 3. december foreligger nu regeringens forslag til justering af gymnasiet. Det er
svært at vurdere, om der kan nås et forlig. På mødet vil der blive orienteret om forhandlingerne og mulige
konsekvenser for Silkeborg Gymnasium.
Punktet udsættes til et kommende møde.

4. Lederudvikling/karriereudvikling
Med dagsorden fremsendtes følgende:
På bestyrelsesmødet i juni blev det foreslået at flg. punkter blev emner på et bestyrelsesmøde:
Hvordan kan vi understøtte medarbejdernes karriereudvikling?
Hvordan kan vi udvikle ledelsestalenter?
Hvordan sikrer vi kompetenceudviklingen af de nuværende ledere?
Der lægges op til en drøftelse på baggrund af et mundtligt oplæg.
Punktet udsættes til et kommende møde.

5. Kapacitetsfastsættelse
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Bestyrelsen fastsætter årligt gymnasiets optagelseskapacitet. I indeværende skoleår er der 54 klasser
fordelt med hhv. 18, 19 og 17 på de tre klassetrin.
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:
 2010

473

 2011

544

 2012

469

 2013

547

 2014

552

Antal 16-årige i Silkeborg Kommune frem til 2019 er i størrelsesordenen 1250-1300.
De seneste tre år er alle primære ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune blevet optaget på Silkeborg
Gymnasium.
Det foreslås derfor at optagelseskapaciteten for skoleåret 2015-16 fastsættes til 18 klasser i lighed med
optaget i indeværende skoleår.
Erik Olesen redegjorde for baggrunden for at foreslå, at optagelseskapaciteten for 2015-16 fastsættes til
18 klasser.
Bestyrelsen vedtog efterfølgende, at optagelseskapaciteten for 2015-16 fastsættes til 18 klasser.

6. Elevferieplan
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der vedlægges forslag til ferieplan for eleverne for skoleåret 2015-16. Skoleåret omfatter 201
dage inkl. OD-dagen og fredag efter Kr. Himmelfartsdag. (Bilag 5).
Bestyrelsen godkendte forslaget til ferieplanen for 2015-16.

7. Eventuelt
Laurits Lykkeskov Gran spurgte til planerne for eventuelle ændringer i forhold til kantinens udbud. Kaj
Sørensen redegjorde for, at kantinen i samarbejde med en konsulentvirksomhed hen over vinteren
arbejder på at øge det daglige salg. I forlængelse heraf udspandt der sig en diskussion af kostens
betydning for elevernes udbytte af undervisningen. Det besluttedes, at gymnasiets kostpolitik tages op på
et fremtidigt bestyrelsesmøde.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 7. januar, 2015
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