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Deltagere 
Til stede: Knud Erik Bang, Flemming Heiberg, Søren Kristensen, Huno K. Jensen. Anette Raaby, 
Flemming Glerup, Niels Ole Holck Andersen, Erik Olesen, August Vigen Smolarz, Pi Maria Muurholm. 
Afbud: Ingen 
 
I mødet deltog uddannelsescheferne Brian K. Christensen og Kaj Sørensen. 
 
 
0 God jul 

Med et ønske om en god jul og med tak for samarbejdet i det forløbne år omdelte formanden en 
julegave til bestyrelsens medlemmer. 
 
 

1 Siden sidst 
* Busser 

Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Som det er fremgået af Midtjyllands Avis, ser det nu ud til, at ”Midttrafik” er indstillet på at indsætte den 
fornødne buskapacitet om eftermiddagen. 

Erik Olesen udtrykte glæde over, at ”Midttrafik” har taget initiativ til forbedring af 
busforbindelserne til og fra skole, og med udspillet fra ”Midttrafik” har vi grund til at være 
optimistiske på elevernes vegne. 
 

* Trafikforholdene omkring skolen 
Med dagsordenen fremsendtes følgende 
’Bagvejen’ til skolens nye parkeringsplads er nu blevet asfalteret. Endvidere er der blevet givet tilsagn fra 
kommunen om at anlægge en tre meter bred gang- og cykelsti på begge sider af opkørselsvejen til skolen. Det er 
usikkert, hvornår dette arbejde kan finde sted, idet der ikke er vedtaget nogen anlægsbevilling endnu. 

I forlængelse af informationen om igangsættelse af hhv. asfaltering og senere det ovenfor 
omtalte anlægsarbejde udtrykte Erik Olesen stor tilfredshed med det samarbejde, som 
skolen har haft med Silkeborg Kommune i forbindelse med vores om- og udbygning af 
skolen og i forbindelse med omlægningen af trafikforholdene. 
 

* Opfølgning på mails af 5. november om samarbejdet i Silkeborg Uddannelses- 
forening, herunder markedsføring (bilag 1). 
Med dagsordenen fremsendtes følgende 
Der vedlægges endvidere referat af Garantiskolemøde d. 26.11.12, hvoraf det fremgår, at garantiskolekonferencen 
”tog en skæv drejning” (bilag 2). 

Brian K. Christensen orienterede om Garantiskolemødet d. 26.11. 2012. I forlængelse heraf 
redegjorde Erik Olesen for det nyligt afholdte møde i ”Uddannelsesforeningen” og for 
Silkeborg Gymnasiums holdning til planerne om igangsættelse af et nyt initiativ med en 
fælles informationsavis om ungdomsuddannelserne i Silkeborg. Gymnasiet finder, at det 
eksisterende informationsmateriale er tilstrækkeligt. 
Bestyrelsen drøftede problematikken, og der var enighed om, at garantiskolesamarbejdet i 
Silkeborg bør fortsætte, og at det fortsat bør prioriteres højt, fordi det hidtil, på alle måder, 
har været en succes i forhold til målsætningen. 
Formanden fremhævede, at den igangværende diskussion kan tolkes som et udtryk for en 
øget konkurrence mellem ungdomsuddannelserne, og at det kan tale for en skærpet 
opmærksomhed på Silkeborg Gymnasiums markedsføringsbudget og overvejelser over, hvor 
vidt det vil være hensigtsmæssigt at iværksætte udarbejdelsen af en egentlig 
markedsføringsstrategi. 
Elevrepræsentanterne i bestyrelsen bemærkede, at rekrutteringen til gymnasiet, efter deres 
opfattelse, først og fremmest sker på baggrund af god undervisning og et spændende socialt 
miljø. 



Erik Olesen informerede afslutningsvis om, at skolen har igangsat en undersøgelse af 
baggrunden for elevernes valg af Silkeborg Gymnasium som uddannelsesinstitution for på 
den baggrund at kunne vurdere, om vort informationsmateriale, informationsmøder etc. er 
tilfredsstillende, og om der eventuelt er brug for igangsættelse af yderligere markedsførings- 
og rekrutteringstiltag. 
 
 

 

2 Økonomi 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 

A Budgetopfølgningen for 3.kvartal 2012 viser, at skolens indtægter er noget større end budgetteret samtidig med 
at der kun er mindre afvigelser fra budgettet på udgiftssiden (bilag 3). 
Det forventes derfor at årets resultat bliver ca. det dobbelte af det budgetterede overskud på 2 millioner kroner. 

Kaj Sørensen konstaterede, at økonomien er i god gænge, og at periodens hovedtendenser 
ligger i forlængelse af hovedtendenserne  i sidste kvartal. 
Et udtryk for, at den økonomiske situation er god, er, at der i år ekstraordinært er sat 
yderligere 600.000 kr. af i fagbudgetterne, uden at det stipulerede overskud derved 
forrykkes.  
Undervisningsaktivitetskontoen ser således meget fin ud, og samlet set planlægges med et 
overskud på ca. 4 millioner kr. 
Formanden udtrykte på bestyrelsens vegne stor tilfredshed med budgetopfølgningen. 
 

B Budget 2013. 
Skolens indtægter for 2013 forventes at være på 111,5 millioner kr. Der budgetteres med et resultat på 3 millioner 
kroner. Indtægterne forventes at toppe i 2013, og ifølge budgetoverslagene for de kommende år, vil indtægterne 
allerede i 2015 være ca. 10 millioner kroner lavere. Endvidere er det regeringens hensigt, at der indføres en 
omlægning af taxametrene fra 2014 (’socialt taxameter’), hvilket forventes at reducere skolens indtægter 
yderligere. 
Der er redegjort for budgettet og forudsætningerne i vedlagte notat, der vil blive gennemgået på mødet.(Bilag 4). 

Kaj Sørensen gennemgik budget 2013 med skelen til den økonomiske udvikling, som må 
forventes frem mod år 2016.  
Året 2013 er det år, hvor vi rent budgetmæssigt topper i forhold til taxameteret, og frem mod 
år 2016 må vi, med udgangspunkt i de kendte forudsætninger, forvente ca. 10 % fald i de 
samlede indtægter. 
Budgettet for 2013 er udarbejdet således, at der er plads til iværksættelse af nye ikke p.t. 
kendte initiativer og projekter som måtte se dagens lys i løbet af skoleåret. 
Formanden udtrykte stor tilfredshed med budgettet, som bestyrelsen efterfølgende 
godkendte. 
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Oprettelse af studieretninger 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Vi er nu færdige med dannelsen af de nye studieretningsklasser. På basis af de 17 grundforløbsklasser er der oprettet 18 
forskellige studieretninger fordelt på 17 klasser, herunder tre delte klasser. 
Der er næsten blevet plads til det hele, og samtidig har vi den højeste grad af ønskeopfyldelse nogensinde, idet 93% af 
eleverne har fået opfyldt deres primære ønske, og kun fire elever ud af 458 har ikke kunnet få opfyldt deres primære eller 
sekundære ønske. 
Det er første gang den nye studieretning med geovidenskab på A-niveau oprettes, og den klassisk sproglige studieretning 
har med 14 elever den hidtil største tilslutning. 
Der er endvidere tale om det hidtil største antal elever på naturvidenskabelige studieretninger, idet 36 % af eleverne har 
valgt en sådan mod gennemsnitlig 28 % over de seneste fem år. I 2011 udgjorde antallet 30,7 %.  
Der har dog ikke været tilslutning til den udbudte ’talentstudieretning’ med tre fag på A-niveau (Matematik A, Fysik A, 
Bioteknologi A). 
Der vedlægges en oversigt over elevernes valg siden 2007 (bilag 5) samt en oversigt over oprettede studieretninger (bilag 
6). 

Erik Olesen gennemgik kort resultaterne af elevernes aktuelle valg af studieretning, og han 
konstaterede i den sammenhæng, at skolen aldrig har oplevet en så høj grad af ønskeopfyldelse, 
som det har været tilfældet i år. 
Der er sat et maksimum på 32 elever pr. klasse, og med det som udgangspunkt er det kun 4 elever, 
som ikke har fået opfyldt deres 1. prioritet eller 2. prioritet, og i den efterfølgende runde, hvor 
eleverne har haft mulighed for at klage over deres placering på studieretning eller at foretage et 
omvalg, har 30 elever ud af 32 ansøgende fået deres ansøgning imødekommet. 
Bestyrelsen drøftede punktet og tog redegørelsen til efterretning. 
 
 
 



4 Kapacitetsfastsættelse 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Det er det enkelte gymnasiums bestyrelse, der fastsætter skolens optagelseskapacitet. Kapacitetsfastsættelsen drøftes i de 
enkelte fordelingsudvalg og på tværs af fordelingsudvalgene forud for indberetningen til Region Midt. 
Det foreslås, at optagelseskapaciteten for 2013 fastsættes til 17 klasser á 28 elever, svarende til optaget i 2012, som var 
det første år efter selvejet, hvor der var plads til at optage alle ansøgere, der havde Silkeborg Gymnasium som første 
prioritet. 

Erik Olesen redegjorde for konsekvenserne af den nyligt afsluttede om- og udbygning af skolen i 
relation til skolens optagelseskapacitet.  
Som anført ovenfor foreslås det, at optagelseskapaciteten for 2013 fastsættes til 17 klasser á 28 
elever, svarende til optaget i 2012. 
Erik Olesen bemærkede i øvrigt, at vi garanterer, at alle kvalificerede ansøgere, som har bopæl i 
Silkeborg Kommune, og som har Silkeborg Gymnasium som førsteprioritet, bliver optaget. 
Bestyrelsen godkendte det fremsendte forslag. 
 
 

5 Revision af kvalitetssikringssystem 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Formålet med kvalitetssikringssystemet på Silkeborg Gymnasium er at sikre fortsat skoleudvikling. Dette indebærer bl.a., 
at systemet sikrer, at skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og systematiske evalueringer, der kan afdække 
eventuelle behov for ændringer. 
Kvalitetssikringssystemet blev udformet i forbindelse med overgangen til selveje, og der er nu blevet foretaget en revision 
og opdatering af systemet. I forhold til det nuværende system, er der kun foretaget to væsentlige ændringer: 

 
* begrebet nøgleområder, der optræder i skolens årlige ”Mål og planer”, er blevet erstattet af ”særlige 

indsatsområder”, idet vi har fundet, at det er uhensigtsmæssigt at skelne mellem 3-årige nøgleområder og andre 
særlige indsatsområder. 
 

* skriftlige evalueringer af undervisningen indgår fremover i MUS-samtalerne for lærerne. 
 

Det nye forslag til kvalitetssikringssystem vedlægges som bilag 7. 

 
Erik Olesen fortalte indledningsvis, at ledelsen på Silkeborg Gymnasium er i gang med at 
gennemgå alle de politikker, procedurebeskrivelser, retningslinjer mv. som blev besluttet lokalt i 
forlængelse af indførelse af selvejet for at give dem et kritisk eftersyn. 
I forlængelse af dette foreligger nu det reviderede papir ”Kvalitetssikringssystem for Silkeborg 
Gymnasium” som er udsendt som bilag, og som Brian K. Christensen kort gennemgik. 
De 2 væsentlige ændringer i forhold til det tidligere papir om kvalitetssikring, er indførelse af 
indsatsområder isf. nøgleområder og en styrkelse af MUS-samtalerne ved at lærerne medbringer 
skriftlige undervisningsevalueringer til disse samtaler.  
Under den efterfølgende drøftelse i bestyrelsen blev der fra såvel elevside som fra lærerside udtrykt 
tilfredshed med evalueringskulturen på Silkeborg Gymnasium og med at ledelsen prioriterer 
undervisningsevaluering højt, og at der i de kommende år vil blive sat fokus på, at 
uddannelsescheferne kommer mere ud i klasserummet og overværer undervisning og drøfter 
undervisning og pædagogik med kollegerne. 
Bestyrelsen godkendte det nye papir ”Kvalitetssikringssystem for Silkeborg Gymnasium”. 
 
 

6 Vedtægt 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Ministeriet for Børn og Undervisning har udsendt orientering om forenkling af procedure for godkendelse af 
vedtægtsændringer (bilag 8) og ny standardvedtægt. 
Fremover skal ministeriet ikke godkende almindelige vedtægtsændringer, men vedtægten skal fortsat være i 
overensstemmelse med loven og den til enhver tid gældende bekendtgørelse om standardvedtægt for institutioner for 
almengymnasiale uddannelser. 
Der er ikke foretaget større ændringer i forhold til den gamle bekendtgørelses standardvedtægter. 
Til bestyrelsens godkendelse vedlægges opdateret vedtægt (bilag 9). 

Erik Olesen redegjorde for baggrunden for dagsordenspunktet. 
Formanden kommenterede kort ændringerne i forhold til de tidligere vedtægter, og han 
konkluderede, at der med de nye papirer ikke er indført væsentlige ændringer i forhold hertil. 
Bestyrelsen godkendte ”Vedtægt for Silkeborg Gymnasium” jf. bilag 9. 
 
 
 
 



7 Elevbetaling for undervisning, studierejser og ekskursioner 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Bestyrelsen har vedtaget eleverne skal betale 2500 kr. for undervisningsmidler, og at den maksimale betaling for 
studierejser og ekskursioner højst må udgøre kr. 5000 for hele gymnasieforløbet, bortset fra særlige studieretninger, jf. 
nedenfor. 
På nogle studieretninger har det vist sig vanskeligt at holde beløbet inden for 5000 kr., og derfor foreslås det at grænsen 
hæves til 6500 kr. 
Til gengæld foreslås det, at egenbetalingen for undervisningsmidler nedsættes med et tilsvarende beløb til kr. 1000, 
således at den samlede udgift for den enkelte elev fortsat højst kan blive 7500 kr. 

 
For den internationale samfundsfaglige studieretning og den supersproglige studieretning har bestyrelsen vedtaget, at 
der gælder særlige regler, idet der er udlandsrejse i alle tre år, og en af rejserne går til USA. Den maksimale ramme for 
disse studieretninger er pt. ca. 15.000 kr., og det foreslås at dette beløb hæves til ca. 17.000 kr. 

 
Der vedlægges notat om studierejser og ekskursioner (bilag 10). 

Erik Olesen fortalte kort om den historiske baggrund for indførelsen af elevers betaling for 
undervisningsmidler – besluttet i det daværende Århus Amt; og om at videreførelse af princippet 
efter indførelse af selvejet, og at elevbetaling for undervisningsmidler og med de samme takster 
(med små reguleringer) som var gældende i amtstiden, har været en del af bestyrelsens politik lige 
siden. 
Med gymnasiereformens indførelse var det et godt princip, som var med til at sikre, at det var 
muligt at anskaffe nye undervisningsmaterialer i en lang række af de fag, som fik ændrede 
fagbekendtgørelser. 
Som årene er gået, er bogbestanden blevet så veletableret, at det nu vil være mere hensigtsmæssigt 
at anvende elevernes betaling på et område, hvor udgifterne konstant er i stigning, nemlig 
studierejser og ekskursioner.  
Den samlede elevbetaling ændres ikke ved denne omprioritering. 
Skolens ledelse foreslår endvidere at de økonomiske rammer for rejserne på hhv. den 
supersproglige og den internationale studieretning hæves – jf. det udsendte baggrundsmateriale. 
De nye principper for opkrævning af elevbetaling og de økonomiske rammer for studierejser og 
ekskursioner vil fremgå af det informationsmateriale, som udsendes til kommende elever. 
Erik Olesen bemærkede afslutningsvis, at gymnasiet med en støtteordning målrettet elever som 
kommer i klemme økonomisk i forbindelse med afvikling af studierejser, er indstillet på at spænde 
et sikkerhedsnet ud under sådanne elever. 
Bestyrelsen godkendte det udsendte forslag. 
 
 

8 Ordensregler for studierejser og ekskursioner 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Foranlediget af den generelle debat om unge og alkohol, jf. vedlagte artikel fra Midtjyllands Avis (bilag 11), har vi 
foretaget en kritisk gennemgang af vores retningslinjer og praksis på dette område. 
Dette har givet anledning til en revurdering af alkoholreglerne i forbindelse med studierejserne. I øjeblikket er der ikke 
noget alkoholforbud på studierejserne, hvor stort set alle elever er 18 år. 
Der er dog forbud mod at indtage alkohol under rejsen til og fra målet for studierejsen, ligesom det er et krav, at eleverne 
skal kunne deltage aktivt i de faglige aktiviteter. Endvidere kan rejselærerne stramme disse regler og f.eks. beslutte, at 
der ikke må indtages alkohol. 
Efter drøftelse med lærerne har vi nu fundet det hensigtsmæssigt at disse regler ”vendes rundt”, således at 
udgangspunktet er, at det ikke er tilladt at indtage alkohol på studierejserne, men at rejselærerne kan dispensere fra 
forbuddet ved at tillade indtagelse af alkohol i beskedent omfang ved særlig(e) lejlighed(er) på den pågældende 
studierejse.  

Bestyrelsen drøftede med udgangspunkt i Erik Olesens redegørelse for baggrunden for forlaget de 
principielle og praktiske forhold omkring gennemførelse af sådanne nye regler i praksis.  
Fra elevside blev fremført det synspunkt, at alt for stramme ordensregler vedr. indtagelse af 
alkohol på studierejser ville være vanskelige at gennemføre i praksis, og eleverne så hellere, at 
lærere og elever i fællesskab udarbejder de regler, som skal være gældende på den aktuelle rejse. 
Omvendt blev der fra lærerside talt for, at reglerne skal formuleres klart og utvetydigt, så der 
hverken er mulighed for fortolkninger eller tvivl. 
Erik Olesen konkluderede på baggrund af drøftelserne, at ledelsen arbejder videre med sagen, og at 
vi får defineret nogle regler og rammer som vi være passende i forhold til de forskellige 
synspunkter – et arbejde som formanden på bestyrelsens vegne ønskede ledelsen alt mulig held og 
lykke med. 
 
 
 
 



9 Chefløn 
Med dagsordenen fremsendtes følgende: 
Ministeriet for Børn og Unge har ved skrivelse af 2.oktober 2012 bemyndiget bestyrelsen til at forhandle og tildele 
cheflønstillæg til rektor. (Bilag 12 og 13). 
For rektorer i lønramme 38 med en månedsløn, der overstiger kr. 55.000, hvilket gælder rektor for Silkeborg 
Gymnasium, forudsætter tildelingen af cheflønstillæg ministeriets godkendelse.  
Bestyrelsen indsendte for fire år siden ansøgning om tildeling af et tillæg på kr. 60.000 årligt (bilag 14), hvilket dog kun 
delvist blev imødekommet med et tillæg på kr. 37.909 årligt (bilag 15). Ministeriets begrundelse for tillægget var, at 
skolen på daværende tidspunkt havde 1100 årselever, og at halvdelen af de 117 lærere var ansat inden for de seneste 4 år.  
Som bekendt er elevtallet siden da vokset yderligere til ca. 1350 årselever, og der er omkring 150 lærere. 
Med baggrund heri – samt det forhold, at rektors løn, sammenlignet med øvrige rektorers løn, ikke afspejler den forskel 
der er på gymnasiernes størrelse, foreslår bestyrelsesformanden, at der fremsendes ny ansøgning til ministeriet. 

Formanden begrundede det udsendte forslag om, at bestyrelsen fremsender ny ansøgning til 
ministeriet – jf. den udsendte redegørelse for forslaget. 
Bestyrelsen godkendte formandens indstilling. 
 

 
10 Meddelelser 

Ingen meddelelser. 
 
 

11 Eventuelt 
Formanden takkede endnu engang bestyrelsen for det gode samarbejde i det forløbe år, og han 
ønskede alle en god jul og et godt nytår. 
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