REFERAT AF BESTYRELSESMØDET 30. APRIL, 2014
DELTAGERE

Til stede: Steffen Lange, Huno K. Jensen, Britta Riishede, Teresa Jørgensen, Palle Broman, Mette
Hosbond Kristensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Knud Erik Bang
(deltog under punkterne 1-2).
I mødet deltog uddannelsescheferne, Brian K. Christensen, Jane Sundbæk Johansen, Flemming
Glerup og Kaj Sørensen, planlægningschef Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Der var afbud fra Helle Risvig Nielsen.

1. INTRODUKTION TIL BESTYRELSESARBEJDET
Med dagsorden fremsendtes følgende:
V/ afgående bestyrelsesformand Knud Erik Bang og rektor Erik Olesen, herunder
gennemgang af vedtægter og forretningsorden.
Dele af bestyrelsen fik en rundvisning inden selve bestyrelsesmødet.
Knud Erik Bang bød indledningsvis velkommen til den nye bestyrelse. Den afgående
formand understregede i sin velkomst, at han har været meget tilfreds med sin deltagelse i
bestyrelsesarbejdet på Silkeborg Gymnasium i et samarbejde præget af engagement og
gensidighed.

2. VALG AF FORMAND
Med Knud Erik Bang som mødeleder under dette punkt blev Steffen Lange valgt som ny
formand for bestyrelsen på Silkeborg Gymnasium. Steffen Lange takkede for valget, og gav
samtidig udtryk for, at han så frem til et godt samarbejde i bestyrelsen.
Næste mødedag blev fastlagt. Mødefrekvensen er sædvanligvis fire gange årligt.

3. UDBYGNING OG UDVIKLING 2007-2014
Erik Olesen redegjorde for væksten i antallet af elever og lærere og de deraf følgende
tilbygninger i perioden 2007-14. Hvis elevtallet stabiliseres på det nuværende niveau, som

meget tyder på, forventer vi ikke, at der kommer et yderligere behov for at bygge flere
undervisningslokaler.
I forlængelse af lærernes seneste overenskomst ønsker ledelsen at gøre det mere attraktivt
for lærerne at udføre flere af deres arbejdsopgaver på skolen. Behovet for at bygge flere
lærerarbejdspladser undersøges derfor i det kommende skoleår.
Flemming Glerup præsenterede gymnasiets nye logo, hjemmesideudkast og grafiske linje,
som er udarbejdet i samarbejde med Brandstifter.

4. ORGANISATION
Erik Olesen orienterede om skolens ledelsesmæssige organisation, som tager sit
udgangspunkt i en traditionel forvaltningsopdeling.

5. ØKONOMI
Kaj Sørensen orienterede om årsrapporten for 2013, budgettet for 2014 såvel som for
gymnasiets tilskudssystem i form af sammensætningen af de statslige taxametre.

6. UDDANNELSEN TIL STUDENTEREKSAMEN.
Brian K. Christensen orienterede om baggrunden for og tankerne bag det politiske forlig,
der førte til gymnasiereformen i 2005.
Brian K. Christensen redegjorde for, hvordan vi på Silkeborg Gymnasium hele tiden
arbejder med det sigte, at alle elever skal lære så meget som muligt. Vi skal således skabe
rammer, udfordringer og hjælpeforanstaltninger, så hver enkel elev udfordres på passende
vis. I denne sammenhæng redegjorde Brian K. Christensen for nogle af skolens tilbud for
talentfulde unge, og det blev hurtigt besluttet på mødet, at dette emne skal tages op på et
senere bestyrelsesmøde.

7. EVT.
Erik Olesen redegjorde for en personalesag, som den nye bestyrelse skulle have kendskab
til.
Steffen Lange afsluttede mødet med at konkludere, at Silkeborg Gymnasium er en veldrevet
institution på såvel det økonomiske som det pædagogiske område, og at han ser frem til
arbejdet i bestyrelsen.
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