REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 2. APRIL, 2019
Til stede: Palle Broman, Britta Riishede, Johan Brødsgaard, Erik Olesen, Malthe Elmstrøm Lauritsen, Mette
Hosbond Kristensen og René Jensen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Flemming Glerup, Jane Johansen og Peter
Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Huno K. Jensen, Victor Borch-Olsen og Steffen Lange deltog ikke i mødet.

1. Valg af formand
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Steffen Lange har meddelt, at han træder tilbage som formand med virkning fra 1.april. Det foreslås, at
Palle Broman vælges som ny formand.
Palle Broman valgtes som ny formand.

2. Årsrapport 2018
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Årets resultat blev et overskud på 263.754 kr. genereret af 1538 årselever, hvilket svarer til en
overskudsgrad på 0,2%.
Balancesummen er 119,779 mio.kr. og egenkapitalen er 20,154 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.

Revisor Camilla Bertelsen fortalte om bestyrelsens opgaver og ansvar i forbindelse med årsrapporten,
inden det overordnede indhold af den udsendte årsrapport blev gennemgået.
Resultatopgørelsen for 2018 viser et overskud på 263.754 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.

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 redegjorde for, at skolen har implementeret den årlige reduktion i statstilskuddet på 2%
efter hensigten. Overskuddet har været faldende i perioden 2014 -2018, og der er en god sammenhæng
mellem produktivitet, sparsommelighed og effektivitet.
Helt overordnet vurderede Camilla Bertelsen, at skolens drift er meget stabil.
Camilla Bertelsen understregede, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Erik Olesen konstaterede, at hvis vi i perioden 2014 - 2018 tager hensyn til elevtal, taxameterindtægter,
overenskomstmæssige lønstigninger og fremskrivninger i prisudviklingen, så har vi gennemført
besparelser svarende til godt 14 mio. kr.
Bestyrelsen takkede for gennemgangen af årsrapporten, og der var ros til personalet for den gode
økonomistyring og stabilitet.
Bestyrelsen godkendte årsrapporten.

3. Korte orienteringspunkter
Med dagsorden fremsendtes følgende:





Bestyrelseserklæring vedr. styrket efteruddannelsesindsats (bilag 3).
Fravær: SGs elevfraværsprocent er opgjort til 6,3 – den sjettelaveste fraværsprocent i landet.
Debatten i Midtjyllands Avis om søgningen til hhv. stx og erhvervsuddannelserne.
Den digitale prøvevagt.

Erik Olesen orienterede kort om ovennævnte punkter.

4. Ansøgertal
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Silkeborg Gymnasium har i år modtaget omkring 536 ansøgere, hvilket svarer til gennemsnittet for de
seneste syv år.
Der vedlægges ansøgerstatistik for perioden 2013-19 (bilag 4):


Ansøgere i 2013-19 fordelt på kommuner



Ansøgere i 2013-19 fra Silkeborg Kommune fordelt på postdistrikt



Antal 15-16-årige i Silkeborg Kommune 2012-20



STX-ansøgningsfrekvens til SG fra Silkeborg Kommune

I lighed med sidste år er ca. 85% af ansøgerne bosiddende i Silkeborg Kommune og ca. 10% i
Skanderborg Kommune, navnlig Ry.
Alle rettidige ansøgere bosiddende i Silkeborg Kommune optages. Et mindre antal ansøgere (12-15)
henvises til andre gymnasier.
Der vedlægges en samlet oversigt over søgningen til gymnasierne i Region Midt (bilag 5).
Der foregår i øjeblikket en stigende politisk styring af de enkelte gymnasiers optagelseskapacitet, der
bl.a. har betydning for Fordelingsudvalg Øst, som Silkeborg Gymnasium tilhører. De konkrete
konsekvenser heraf vil blive drøftet på bestyrelsesmødet
Erik Olesen orienterede om udviklingen i ansøgerstatistikken fra 2013 og frem til 2019.
Gymnasiefrekvensen i Silkeborg kommune bliver for det kommende skoleår ca. 35%. Selv
om frekvensen varierer en anelse fra år til år, ligger den stadig under landsgennemsnittet,
som er på ca. 40%.
Da antallet af 16-årige i kommunen ser ud til at være stabilt eller endda stigende, er der ikke
noget, der indikerer et fremtidigt fald i ansøgertallet. Hvis der skulle forekomme en varig
stigning i elevoptaget, vil vi indrette os derefter.
I perioden 2013 – 2019 har vi oplevet, at antallet af elever fra Kjellerup har været stigende.
Johan Brødsgaard tilføjede i forlængelse heraf, at det er vigtigt, at man som ung i Silkeborg
Kommune kan forvente optagelse på Silkeborg Gymnasium, hvis man opfylder betingelserne
for optagelse.

5. Elevtrivselsundersøgelse
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der er gennemført en elevtrivselsundersøgelse, der involverer alle tre årgange. Der er 1441 elever, der
har besvaret et spørgeskema, hvilket svarer ca. 95 % af eleverne. Undersøgelsen er baseret på en ny
spørgeramme fra Undervisningsministeriet.
Undersøgelsen indikerer, at eleverne på SG oplever et bedre undervisningsmiljø end
landsgennemsnittet. Hovedpunkterne vil blive gennemgået på mødet.
Rapport vedlagt (bilag 6).

Brian Krog Christensen orienterede om resultatet af dette års elevtrivselsundersøgelse. Eleverne på
Silkeborg Gymnasium trives generelt godt, og resultaterne viser også, at læringsmiljøet er signifikant
højere på SG end på de øvrige deltagende skoler.

6. Grundforløbsevaluering 1.g 2018
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der er gennemført en undersøgelse af, hvorledes 1.g-eleverne har oplevet grundforløbet og de første
par uger derefter, og 85 % af eleverne besvarede i den forbindelse et spørgeskema. Svarprocenten er
noget højere end sidste år, hvor den var 71 %.
Årgangen er den anden efter reformen, hvor klasserne i grundforløbet ikke er inddelt efter elevernes
forhåndstilkendegivelse om studieretningsønske.
Ved elevernes samlede vurdering af det første lille halvår på SG udtrykker langt de fleste tilfredshed,
og under 1 % udtrykker en grad af utilfredshed. Dermed ligner 2018 overordnet de forudgående år.
Der vedlægges et resume af undersøgelsens resultater (bilag 7). 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.
I forbindelse med gymnasiereformen indførte vi en orienteringsaften for alle grundforløbselever og
deres forældre med det formål at kvalificere studieretningsvalget. Mange elever og forældre mødte
op til mødet i september, og 80% af eleverne har tilkendegivet, at de har følt sig velinformeret i
forhold til at træffe deres valg af studieretning.

7. Eventuelt
I forhold til de oprindeligt udmeldte datoer, er der en enkelt rettelse. De kommende møder
bliver således afholdt:
Tirsdag d. 11.juni
Mandag d. 16.september
Tirsdag d. 10.december

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 3. april, 2019
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