REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 24. MARTS, 2015
Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Helle Risvig Nielsen.
Afbud: Palle Broman, Huno K. Jensen, Teresa Jørgensen, Mette Hosbond Kristensen, Thea Karoline Marx.
I mødet deltog uddannelsescheferne Flemming Glerup, Brian Krog Christensen, Jane Sundbæk Johansen
og Kaj Sørensen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.

1. ÅRSRAPPORT 2014
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Årets resultat blev et overskud på 4,1 mio. kr. genereret af 1411 årselever. Balancesummen er 126
mio.kr. og egenkapitalen er 13,9 mio.kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Årsrapport og revisionsprotokollat eftersendes.
Revisor Uffe Black Jensen gennemgår på mødet årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Revisor Uffe Black Jensen gennemgik den udsendte årsrapport med fokus på resultatopgørelsen for
2014. Revisor understregede, at årsrapporten viser flotte resultater i forhold til skolens drift, som
bl.a. afspejles i stabile gennemførelsesprocenter, der ligger i toppen af sektoren.
Hovedoversigten viser en fornøden likviditet og en fornuftig overskudsgrad, der giver rum for
ledelsesmæssige handlingsmuligheder.
I den efterfølgende fremlæggelse af revisionsprotokollatet understregede Uffe Black Hansen, at
revisionen ikke har givet anledning til forbehold. Skolens økonomistyring kan ikke være bedre, og
forvaltningen af gymnasiets midler er betryggende.
Uffe Black Hansen bemærkede, at skolen bruger undervisningstaxameteret til undervisning og ikke til
at opbygge formuen. Skolens overskud skabes på bygningstaxameteret.
Steffen Lange glædede sig over det gode resultat, da en sund økonomi giver handlefrihed.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

2. SIDEN SIDST
Med dagsorden fremsendtes følgende:
A. Status vedr. forhandlingerne om en justering af gymnasiet: i skrivende stund ser det ikke ud til,
at der kan laves et forlig.
B. Ansøgertal: det samlede ansøgertal er 554, svarende til ansøgertallet i hhv. 2014 (552) og
2013 (547).
C. Renovering af tag: tagdækningen på den gamle del af bygningen står over for en renovering.
Den er i en forfatning, hvor det ikke længere er muligt at reparere det med godt resultat.
Derfor vil en totalrenovering formentlig blive nødvendig.

Ad. A) Det er stadig uafklaret, om der kan indgås forlig i forhandlingerne om en justering af gymnasiet.
Ad. B) Ansøgertallet er stabilt, og vi forventer at oprette de 18 klasser, som udmeldt. Vi kommer
derfor formentlig til at sende en lille gruppe elever til vores nabogymnasier. Det bliver
transportafstanden, der i første omgang bliver afgørende for, hvilke elever vi ikke kan optage på SG.
Vi vil imidlertid argumentere for, at elever i Silkeborg Kommune, som har SG som deres 1. prioritet,
bør optages her.
I forlængelse heraf drøftede bestyrelsen bussituationen for eleverne i Silkeborg Kommune. Der var
enighed om, at bestyrelsen bør tage problematikken op igen.
Ad. C) En evt. tagrenovering tages op på bestyrelsesmødet i juni. Relevant materiale udsendes inden.

3. EVALUERING AF GRUNDFORLØB 2014
Med dagsorden fremsendtes følgende:


På baggrund af de positive evalueringer i 2013, blev det besluttet at fastholde det forkortede
grundforløb i skoleåret 2014-15, således at det sluttede ved efterårsferien.



De overordnede konklusioner af evalueringen i indeværende skoleår er flg. (jf. bilag 1).



Ved elevernes samlede vurdering af grundforløbet udtrykker langt de fleste tilfredshed, og
mindre end 1 % giver udtryk for en grad af utilfredshed, hvilket betyder, at 2014 ligner de
forudgående år.



Eleverne udtrykker generelt stor (og stigende) tilfredshed med 1.g-introduktionen og
begyndelsen af studieretningsforløbet.



I en samlet vurdering er lærerne positive i forhold til grundforløbet samt de første uger af
studieretningsforløbet. Lærerne er mere positive i 2014 end i 2013. Lærerne oplever, at det

forkortede grundforløb giver mere engagerede elever i den sidste del af grundforløbet.


Mht. almen sprogforståelse (AP) er elevernes vurdering overordnet positiv og svarer meget til
de forudgående år – dog med en forbedring i den samlede vurdering.



Mht. naturvidenskabeligt grundforløb (NV) er lærerne delte, men flertallet vurderer, at det
fungerer bedre med den øgede koncentration af NV-lektioner, og færre NV-lærere end i 2013
har i 2014 følt en meget stor arbejdsintensitet som følge af det forkortede grundforløb.
Eleverne er i en samlet vurdering mere tilfredse med NV-forløbet i 2014 end i 2013, og den
samlede evaluering af NV ligner meget 2011 og 2012.



Andelen af elever, der efter grundforløbet vælger en anden studieretning, er fortsat omkring
40 %. Fagpræsentationslektionerne vurderes positivt af de elever, der i videst omfang udnytter
disse til afklaring af studieretningsvalget. Samlet set føler eleverne sig bedre klædt på til
studieretningsvalget end i 2013, hvor grundforløbet første gang var forkortet.



Eleverne finder overgangen til gymnasiet noget mere udfordrende i matematik end i dansk og
engelsk.



Opmærksomhedspunkter i 2015-16 er bl.a. at reducere variationen mellem klasserne i
oplevelsen af NV, at sikre udnyttelsen af AP-kompetencer i det fortsatte gymnasieforløb og at
tydeliggøre potentialet af FP-lektioner for eleverne.

Såvel elever som lærere har i evalueringer tilkendegivet, at de er meget positive over for det
forkortede grundforløb. Vi fortsætter derfor med det afkortede grundforløb i det kommende skoleår.

4. LEDERUDVIKLING/KARRIEREUDVIKLING (UDSAT FRA
SIDSTE MØDE)
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.

Erik Olesen redegjorde for hvorledes vi på Silkeborg Gymnasium arbejder med ledelsesudvikling.

5. SKOLEUDVIKLINGSPROJEKT 2015-18
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Vi har i løbet af de seneste år iværksat en række projekter med fokus på elevernes læring. For de
kommende tre skoleår, svarende til den resterende del af den nuværende bestyrelsesperiode, har vi til
hensigt yderligere at intensivere indsatsen på dette område. Dette vil ske ved gennemførelsen af et
samlet skoleudviklingsprojekt, der omfatter alle lærere. Det overordnede formål med projektet er at
udvikle vores elever, så de bliver så dygtige og kompetente som muligt.
De centrale elementer i projektet er flg.


Synlig læring.



Kompetenceudvikling mhp. synlig læring.

 Skriftlighed, herunder afvikling af en del af det skriftlige arbejde på skolen.
I det samlede skoleudviklingsprojekt vil indgå en række delprojekter, der alle har til formål at styrke
elevernes læring, herunder f.eks. udvikling af strategier i forhold til elever med en
uddannelsesfremmed baggrund.
Det organisatoriske omdrejningspunkt for projektet vil være faggrupperne. I det kommende skoleår vil
der blive afsat to dage pr. faggruppe, svarende til gennemsnitlig fire dage pr. lærer, til
kompetenceudvikling mhp. synlig læring. Endvidere vil det overordnede tema for et todages
lærerseminar i oktober 2015 være synlig læring.
Der vil med henblik på en drøftelse på bestyrelsesmødet blive redegjort nøjere for tankerne med
projektet, herunder begrebet synlig læring, og den endelige projektbeskrivelse vil kommer til at fremgå
af Mål- og planer for skoleåret 2015-16.

Erik Olesen og Brian Krog Christensen redegjorde for tankerne bag projektet ”Synlig læring”.

6. EVENTUELT
Steffen Lange takkede for årets musicaloplevelse.
Steffen Lange og Erik Olesen takkede Laurits Lykkeskov Gran for det gode arbejde i elevrådet og
bestyrelsen.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 26. marts, 2015
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