REFERAT AF BESTYRELSESMØDE
MANDAG DEN 16. SEPTEMBER 2019
Til stede: Palle Broman, Britta Riishede, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laura Emilie Steenberg, Victor BorchOlsen, Mette Hosbond Kristensen og René Jensen.
I mødet deltog uddannelsescheferne Brian Krog Christensen, Flemming Glerup, Jane Sundbæk Johansen
og Peter Povlsen samt vicerektor Tina Riis Mikkelsen.
Johan Brødsgaard deltog ikke i mødet.

1. Siden sidst
Med dagsorden fremsendtes følgende:


Nyt skoleår, elevoptag, nyansættelser mv.



Mulige udfordringer: nyt taxametersystem, kapacitetsstyring



Ny overenskomstaftale for chefer i staten



Den nationale trivselsundersøgelse

Erik Olesen orienterede om elevoptag, nyansættelser, overvejelser om den fremtidige optagelseskapacitet og et muligt nyt taxametersystem. Vores elevtal tilsiger, at vi også næste skoleår kan forvente at
optage elever i 1g svarende til 18 klasser. Vores optagelseskapacitet forventes derfor at blive 18 klasser
som hidtil. Da vi dimitterer 19 klasser til sommer bliver der således én klasse mindre på skolen i skoleåret
2020/21.
Erik Olesen fortalte, at der på næste bestyrelsesmøde vil være et punkt om den nye overenskomst for
chefer i staten.
Brian Krog Christensen orienterede om den nationale trivselsundersøgelse, som har været i medierne den
seneste uge. Den negative vinkling af visse af undersøgelsens resultater har, set med vores øjne, været
lidt skæv i forhold til de mange gode fortællinger, som undersøgelsen også lægger op til.

2. Økonomi
Med dagsorden fremsendtes følgende:


Budgetopfølgningen for 2.kvartal (bilag 1) viser kun mindre afvigelser i forhold til det
budgetterede. Årets resultat forventes fortsat at blive i omegnen af det budgetterede overskud på
0,5 mill.kr.



Siden vi omlagde vores lån i 2018 har der været et rentefald, som har gjort det gunstigt at
konvertere det fastforrentede 2%-lån på ca. 24,5 millioner kr. til en rente på 1%. Konverteringen
indebærer et fald i den årlige ydelse på omkring 120.000 kr.



Finanslovsforslaget for 2020 udsendes først ultimo september. Det forventes, at
omprioriteringsbidraget på 2% vil blive afskaffet.



Renovering og brandsikring.

Peter Povlsen gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvartal og orienterede om, at der ingen overraskelser
er i periodeopfølgningen.
Af bilaget fremgår det, at der som forventet er et fald på indtægtssiden i forhold til regnskabsåret 2018
grundet besparelserne.
Periodeopfølgningen viser, at der også i år er en skævvridning mellem 1. og 2. halvår på visse
budgetposter. Det skyldes, at mange udgifter ikke er placeret jævnt ud over kalenderåret. På tilsvarende
vis er indtægterne også ”skævvredet” – færdiggørelsestaxameteret ligger fx i efteråret.
Vi har i løbet af sommeren arbejdet på at omlægge ét af skolens lån med det formål at minimere skolens
årlige udgifter til afdrag, renter og bidrag.
Årets resultat forventes stadig at blive på omkring 0,5 mio. Kr.
Palle Broman kommenterede, at det er dejligt for bestyrelsen, at der er styr på skolens økonomi.
I forlængelse af punktet besluttede bestyrelsen, at der skal være en rundvisning på skolen i forbindelse
med bestyrelsesmødet i december.

3. Supplering af bestyrelsen
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Den ledige bestyrelsesplads efter Steffen Lange skal besættes. Bestyrelsesformanden og rektor har et
konkret forslag, som vil blive fremlagt på bestyrelsesmødet.
Det besluttedes, at den ledige bestyrelsesplads besættes af Anette Raaby.

4. Implementering af den nye ferielov
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Den nye ferielov træder i kraft den 1.september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som
skal gøre overgangen til den nye ferielov mere smidig. Ordningen kommer til at fungere i perioden
1.september 2019 til 31.august 2020.
Overgangsordningen har som konsekvens, at medarbejderne på skolen kun kan nå at optjene 16,7
feriedage til brug i sommerferien 2020, hvor skolen er sommerferielukket.
Vi vil på mødet redegøre for, hvorledes vi planlægger at løse denne udfordring.

Tina Riis Mikkelsen redegjorde for, hvorledes vi planlægger at løse udfordringen med afholdelse af
feriedage i overgangsåret.

5. Evaluering af gymnasieforløbet
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Alle 3.g-elever har i maj 2019 haft mulighed for at deltage i en skriftlig evaluering af det samlede forløb.
83% af årgangen har besvaret spørgeskemaet.
Studenterne tegner på linje med de forudgående år et meget positivt billede af Silkeborg Gymnasium, hvor
det sociale miljø og fællesskabet i særlig grad fremhæves.
Eleverne bliver også spurgt om, hvad der kan gøres bedre, herunder forhold vedrørende undervisningen
(bilag 2).
Brian Krog Kristensen redegjorde for resultaterne af den evaluering af det samlede gymnasieforløb, som
dette års studenter foretog inden de forlod skolen. 86% af studenterne deltog i undersøgelsen.
Også dette års studenter evaluerer deres gymnasieforløb meget positivt på næsten alle parametre.
To områder, hvor der ifølge eleverne er udfordringer, er i forhold til lærernes koordinering af de skriftlige
afleveringer og udbyttet ved gruppearbejde og gruppeafleveringer. Vi arbejder med at blive bedre på
begge områder; på det seneste lærermøde var gruppearbejde og gruppeafleveringer således i centrum og
Pædagogisk Udvalg for hhv. lærere og elever mødes inden længe for i fællesskab at drøfte
udfordringerne.

6. Kvalitetssikringsplan
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Silkeborg Gymnasiums kvalitetssikringssystem revideres regelmæssigt hvert tredje år, eller når der i
øvrigt måtte foreligge en væsentlig anledning til at tage systemet op til revision.
Kvalitetssikringssystemet skal sikre løbende resultatvurdering og fortsat skoleudvikling. Dette
indebærer en sikring af, at skolens aktiviteter bliver udsat for kontinuerlige og systematiske
evalueringer, der kan afdække behov for ændringer i forhold til såvel skolens mål som mål, der
fremgår af love og bekendtgørelser vedrørende det almene gymnasium, eller som skolen har sat sig.
Evalueringsarbejdet skal medvirke til en skolekultur, hvor der hersker tillid og åbenhed, og hvor kritik
udtrykkes konstruktivt.
Evalueringerne skal indgå i de løbende diskussioner om uddannelsesmæssige og
undervisningsmæssige forhold, der finder sted i skolens forskellige fora, fra bestyrelse til elevråd.
Kvalitetssikringssystemet på Silkeborg Gymnasium består af systematiske og regelmæssige
evalueringer af følgende områder:


Skolens organisation samt udvalgte indsatsområder og aktiviteter



Den overordnede planlægning



Den enkeltfaglige undervisning



Det faglige samspil



Den enkelte elevs faglige udbytte og udvikling

 Elevernes trivsel
Kvalitetssikringssystemet er beskrevet i bilag 3.
Brian Krog Christensen orienterede om ændringerne i det reviderede kvalitetssikringssystem, som
ligner det tidligere men er tilpasset reformen og ændret praksis.
Revideringen blev godkendt af bestyrelsen.

7. Karaktergennemsnit og socioøkonomisk reference
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Undervisningsministeriet beregner hvert år den socioøkonomiske reference for det samlede
eksamensgennemsnit samt for udvalgte fag. Disse tal kan bruges til at vurdere, hvordan eleverne klarer
sig i fagene i forhold til den særlige population, som udgøres af eleverne på Silkeborg Gymnasium.
Silkeborg Gymnasiums karaktergennemsnit ligger markant over landsgennemsnittet, og vi har konstant
haft en signifikant løfteevne, der – bortset fra et enkelt år – har været 0,2. I både 2018 og 2019 var
karaktergennemsnittet 8,2, men der er det særlige ved 2019, at SG for første gang har en løfteevne over
0,2 – nemlig hele 0,4.
Bilag 4 redegør for udviklingen i den socioøkonomiske reference i perioden 2012-19.
Brian Krog Christensen orienterede om udviklingen i den socioøkonomiske reference for det samlede
eksamensgennemsnit samt for udvalgte fag på Silkeborg Gymnasium. I orienteringen drøftede
bestyrelsen mulige årsager til forskellen på løfteevnen mellem de skriftlige og mundtlige eksamensfag.

8. Ferieplan 2019-20
Med dagsorden fremsendtes følgende:
Der vedlægges forslag til elevferieplan (bilag 5). Planen følger de sædvanlige principper og er afstemt med
ferieplanen for det kommunale skolevæsen.
Den medsendte ferieplan blev godkendt.

9. Eventuelt
René Jensen mindede om, at vi i forlængelse af lærernes arbejdsklimaundersøgelse sidste efterår talte
om, at det kunne være interessant at genbesøge udvalgte punkter i undersøgelsen på bestyrelsesmødet i
december. Peter Povlsen og Flemming Glerup er allerede i proces med arbejdsmiljøudvalget om dette.

Referat ved vicerektor Tina Riis Mikkelsen, den 18. september 2019
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