REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 28. MARTS, 2017
Til stede: Steffen Lange, Britta Riishede, Palle Broman, Teresa Jørgensen, Huno K. Jensen, Erik Olesen,
Mathies Jæger Andresen, Josefine Bastrup Jensen og Mette Hosbond Kristensen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Kaj Sørensen, Jane Sundbæk Johansen, Peter Povlsen, Brian Krog
Christensen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Helle Risvig Nielsen deltog ikke i mødet.

1.

ÅRSRAPPORT 2016

Med dagsorden fremsendtes følgende:
Årsrapport og revisionsprotokollat
Årets resultat blev et overskud på 0,665 mio. kr. genereret af 1466 årselever, hvilket svarer til en
overskudsgrad på 0,5%.
Balancesummen er 123,0 mio.kr., og egenkapitalen er 17,5 mio.kr.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Årsrapport og revisionsprotokollat fremsendes med post (bilag 1 og 2)
Revisor Camilla Bertelsen gennemgår på mødet årsrapporten og revisionsprotokollatet.
Bestyrelsestjekliste
Ministeriet har i forbindelse regnskabsaflæggelsen 2016 udarbejdet en bestyrelsestjekliste, med krav
om, at bestyrelsen udfylder og underskriver denne sammen med regnskab og revisionsprotokol.
Bestyrelsestjeklisten er et tillæg til ledelsespåtegningen på side 3 i årsrapporten og uddyber kun de
forhold, som bestyrelsen også tidligere har forholdt sig til. Bestyrelsen står derfor ikke til ansvar for
yderligere forhold end de tidligere godkendte ved underskrift af årsrapportens side 3.
Bestyrelsestjeklisten vil blive gennemgået på bestyrelsesmødet, hvor punkterne vil blive afkrydset,
sammen med en forklaring herpå.

Revisor Camilla Bertelsen gennemgik indholdet af den udsendte årsrapport.
Resultatopgørelsen for 2016 viser et overskud på 654.563 kr., hvilket Camilla Bertelsen vurderer som
værende et fint resultat. De centrale forhold fra revisionen er præget af gode forretningsgange, og
observationerne fra de væsentlige revisionsområder vurderes at være rigtig fine. Der er en stor
positiv likviditet af driftsaktivitet dels på grund af det stigende antal elever og grundet en god styring
af skolens omkostninger.
Camilla Bertelsen bemærkede, at skolens interne kontrolmiljø er præget af gode forretningsgange og
effektive kontroller. De generelle IT-kontroller er også præget af gode arbejdsgange og kontroller, og
der er ingen mangler eller svagheder af betydning for regnskabsaflæggelsen.
Camilla Bertelsen understregede, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Steffen Lange glædede sig over den flotte årsrapport og bemærkede, at det har betydning for alle
elever og ansatte, at der er styr på økonomien. Huno K. Jensen uddybede, at skolen med så robust et
regnskab vil kunne klare de små stød, som kommer.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

2.

AFRAPPORTERING FRA RIGSREVISIONEN

Med dagsorden fremsendtes følgende:
Silkeborg Gymnasium blev sammen med nogle andre gymnasier udvalgt til revisionsbesøg af
Rigsrevisionen i efteråret 2016. Ved den mundtlige afrapportering til ledelsen d. 12. oktober blev der
udtrykt stor ros.
Den skriftlige afrapportering (bilag 3) er holdt i det sædvanlige revisorsprog:


”en tilfredsstillende forvaltning af taxametertilskud”



”en hensigtsmæssig elevadministration”



”en tilfredsstillende håndtering af indkøb”

Rigsrevisionen har givet nogle anbefalinger, som vi ikke er forpligtet til at følge, men da vi er enige i
anbefalingerne, har vi valgt at følge dem, hvilket medfører nogle ændringer i regnskabsinstruksen.
Ændringerne gælder nogle procedurebeskrivelser i bilag 12-14 til regnskabsinstruksen, jf. vedlagte
indholdsfortegnelse (markeret med rødt). Procedurebeskrivelserne er også vedlagt. (Bilag 4).

Kaj Sørensen orienterede kort om Rigsrevisionens afrapportering. Rigsrevisionen har givet nogle
anbefalinger - herunder i forhold til skolens afskrivningsprocedurer. Vi er ikke forpligtede til at følge
disse anbefalinger, men da de giver god mening, har vi valgt at følge dem.

3.

ANSØGERTAL OG LOKALEFORHOLD

Med dagsorden fremsendtes følgende:
Silkeborg Gymnasium har i år modtaget omkring 540 ansøgere, hvilket er 10-15 flere end sidste år.
Ansøgertallet har været nogenlunde konstant de seneste fem år, hvor vi har haft et overskud af
ansøgere i forhold til den af bestyrelsen fastsatte kapacitet på 18 klasser. Det er interessant at
antallet af ansøgere fra Kjellerup er væsentligt forøget i forhold til tidligere år. Der vil på mødet blive
gennemgået en oversigt over, hvor vores ansøgere kommer fra sammenholdt med de seneste to år.
Den fortsatte store søgning giver anledning til overvejelser om yderligere tilbygning til skolen.
Med henblik på det kommende skoleår kan det nuværende fitnesslokale inddrages, idet det er
forberedt til at kunne omdannes til to undervisningslokaler med en mobil skillevæg. Fitnesslokalet vil
herefter skulle etableres i den nuværende spejlsal i kælderen. Der er endvidere behov for en mindre
renovering af A/B-gangen med etablering af studieområde. A-gangen tænkes udsmykket med
Silkeborgfrisen, som pt. er udstillet på Silkeborg Museum. Disse projekter kan gennemføres uden
optagelse af lån.
En egentlig tilbygning med undervisningslokaler og udvidelse af den ene af hallerne vil nødvendiggøre
optagelse af lån i størrelsesordenen 13-17 millioner kr., hvilket vil belaste driftsbudgettet med 7800.000 kr. årligt.
Sagen drøftes.

Erik Olesen redegjorde i overordnede træk for den geografiske fordeling af vores ansøgeres bopæl.
Frekvensen af unge i Silkeborg Kommune, der vælger Silkeborg Gymnasium som deres
uddannelsesinstitution, ligger på 36-37 %. På landsplan er frekvensen ca. 40 %, og når de
socioøkonomiske forhold i Silkeborg Kommune tages i betragtning, er den aktuelle frekvens faktisk
lavere, end man kunne forvente.
Vores kapacitet er i øjeblikket på 18 klasser. Vi skal måske på sigt overveje at øge kapaciteten til 19
klasser.

Med 18-19 klasser pr. årgang er vi trængte på såvel lokale- som halkapaciteten. Erik Olesen
orienterede kort om mulighederne for at udvide kapaciteten på bygningsområdet.

4.

BUSFORBINDELSER TIL SILKEBORG GYMNASIUM

Med dagsorden fremsendtes følgende:
På baggrund af en undersøgelse af elevernes transportforhold har vi sendt vedlagte redegørelse
(bilag 5) til såvel Silkeborg Kommune som Midttrafik.
Undersøgelsen viser at der er betydelige problemer i form af urimeligt lange transporttider.
Undersøgelsen viser, at der et påtrængende behov for


Forøgelse af buskapaciteten på visse tidspunkter.



Ændringer af køreplaner for visse ruter.



Indsættelse af særlige skolebusser.

Vi har endnu ikke modtaget nogen form for respons fra hverken Silkeborg Kommune eller Midttrafik.
Tina Riis Mikkelsen redegjorde for de trafikale udfordringer, som den store del af vores elever har, når
de dagligt transporterer sig med offentlige tog og busser for at komme til og fra skole. Bestyrelsen
drøftede, hvilke tiltag vi som skole kan tage for påvirke politikerne og Midttrafik, så elevernes
transporttid mindskes. Teresa Jørgensen tilbød at tage problemstillingen op med borgmester Steen
Vindum, når hun mødes med ham i april.

5.

HALVÅRSEVALUERING I 1.G 2016

Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der er gennemført en undersøgelse af, hvorledes 1.g-eleverne har oplevet det første halve år på
gymnasiet, og 88 % af eleverne besvarede i den forbindelse et spørgeskema.
Ved elevernes samlede vurdering af det første halvår på SG udtrykker langt de fleste tilfredshed, og
slet ingen udtrykker for en grad af utilfredshed, hvilket betyder, at 2016 ligner de forudgående år, men
med en positiv udvikling.

Der vedlægges et resume af undersøgelsens resultater (bilag 6). Hovedpunkterne vil blive gennemgået
på mødet.

Brian Krog Christensen redegjorde for resultaterne af 1.g’ernes halvårsevaluering. Eleverne er glade
for deres første halve år på SG – både i forhold til undervisningen og de sociale aktiviteter.
Eleverne angiver generelt, at springet fra grundskole til gymnasium ikke er for stort. Ét fag,
matematik, skiller sig dog ud på trods af, at vi i mange år har arbejdet med at afhjælpe eventuelle
overgangsproblemer, bl.a. i samarbejde med lærere i grundskolen. Samarbejdet om
overgangsproblematikken fortsætter også i det kommende skoleår, bl.a. i form af et samarbejde med
Ungdomsskolen, hvor vi også i det kommende skoleår udbyder valgfaget gymnasiematematik for
grundskoleelever. Alle elever i Silkeborg Kommune kan i princippet vælge såvel gymnasiematematik
som en række andre fag, men vores erfaring er, at de tilmeldte elever repræsenterer få skoler. Det er
vores håb, at flere grundskoleelever fremover vælger et af de valgfag som SG tilbyder i samarbejde
med Ungdomsskolen.

6.

EVENTUELT

Kaj Sørensen orienterede om to tilfælde af tyveri fra skolen i foråret. Ved det ene tyveri brød tyvene
ind i lærerværelset og stjal 12 stole, i det andet tilfælde stjal 2 mænd 6-7 MacBooks fra drengenes
omklædningsrum.
Vi installerer nu røgkanoner på lærerværelset, da tyverialarmen ikke holdt tyvene ude. Derudover
opfordres eleverne endnu en gang til at lægge deres værdigenstande i de tyverisikrede skabe i
omklædningsrummene. Endelig opsættes 140 elevskabe, som eleverne kan leje for et semester ad
gangen.
I forlængelse af en række indlæg i MJA, foranlediget af Peter Nygaard Jensens udtalelser om Teknisk
Skole i Silkeborg, slog Steffen Lange fast, at udtalelserne ikke repræsenterer bestyrelsens holdninger,
ligesom bestyrelsen intet belæg har for at mene det samme som Peter Nygaard Jensen.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 29. marts, 2017
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