Silkeborg den 25. marts 2021

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 7. APRIL 2021

Til stede: Anette Raaby, Britta Riishede, Charlotte Ørbæk, Johan Brødsgaard, Palle Broman,
Laura Emilie Steenberg, Tina Riis Mikkelsen, Mette Hosbond Kristensen & René Jensen
Afbud: Malthe Hauberg Smed

1. Årsrapport 2020
Med dagsorden fremsendtes:
Årets resultat blev et overskud på 1.687.039 kr. genereret af 1509 årselever, hvilket svarer til en
overskudsgrad på 1,4%. Balancesummen er 118.213.539 mio. kr. og egenkapitalen er 21.840.292
mio. kr.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Revisor Peter Nørrevang gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet på mødet. Årsrapport og
revisionsprotokollat fremsendes med post (bilag 1 og 2).
Regnskabet underskrives digitalt. Der fremsendes en mail med et link fra revisoren til alle
bestyrelsesmedlemmer onsdag den 7. april, så regnskabet kan underskrives efter mødet.

Revisor Peter Nørrevang fortalte om bestyrelsens opgaver og ansvar i forbindelse med årsrapporten,
inden det overordnede indhold af den udsendte årsrapport blev gennemgået.
De centrale forhold i årsrapporten er præget af gode forretningsgange, og observationerne fra de
væsentlige revisionsområder vurderes at være rigtig fine. Revisionen har ikke givet anledning til
forbehold, og der var ros fra revisor.
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Peter Nørrevang bemærkede, at skolens interne kontrolmiljø er præget af gode forretningsgange og
effektive kontroller, og at skolens drift vurderes som værende meget stabil. Det er således
bemærkelsesværdigt, at SG har haft overskud i hele årrækken med omprioriteringsbidrag.
Registrering af reelle ejere anbefales at fremgå i et bestyrelsesmødereferat én gang årligt.

2. Orienteringspunkter


Ledelsens organisering i foråret:



Tina Riis Mikkelsen orienterede om omfordeling af opgaver i ledelsen, hvor nogle opgaver er
overgået til uddannelseschefer, idet hun fungerer som konstitueret rektor.
Persondataforordning – den årlige opfølgning:
Flemming Glerup lavede den årlige redegørelse for GDPR-håndteringen på SG. Generelt
behandles personfølsomme data på passende vis, men området fordrer løbende opmærksomhed.
Der er en vis udfordring i forhold til Lectio, som vi deler med en lang række uddannelsesinstitutioner.

3. COVID-19
Med dagsorden fremsendtes:
Efter at have været nedlukket siden den 14. december er vi nu på vej mod en mere normal dagligdag
med både elever og lærere på skolen.
På mødet orienteres om:


Vinterens virtuelle undervisning.



Sårbare elever på skolen.



Genåbningsprocessen.



COVID-19-test på skolen.



Sociale aktiviteter og elevernes trivsel.



Læringsfremmende aktiviteter.



Eksamen.



3.g’ernes afslutning på deres gymnasieforløb.
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Der blev orienteret for en række udfordringer i forbindelse med COVID-udbrud og virtuel
undervisning.
Der iværksættes særlige tiltag på baggrund af en trivsels- og læringspulje, hvor SG har fået tildelt op
til 1,3 mio. kr.
Fra d. 12/4-21 forestår SG selv COVID-testningen af elever. Der er ansat 10 supervisorer, der forestår
en proces, hvor eleverne poder sig selv to gange pr. uge. Positive testsvar (inkl. falsk positive) vil give
anledning til hjemsendelse af klasser.
Det tilstræbes, at afslutningen (inkl. dimissionen) for 3.g-eleverne bliver så festlig, som genåbningen
tillader.

4. Optagelse af den kommende 1.g-årgang
Med dagsorden fremsendtes:
Silkeborg Gymnasium har i år modtaget 504 ansøgere. Ansøgertallet for de seneste år
fordeler sig således:

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Antal ansøgere
473
544
469
547
552
553
530
532
501
536
541
504

Som det fremgår af oversigten, har ansøgertallet de fleste år ligget i intervallet 530-550.
Enkelte år har ansøgertallet imidlertid været markant lavere – således også i år.
Fordelingen mellem ansøgere fra 9. og 10. klasse er stort set uændret i forhold til
fordelingen i skoleåret 2020/21; 35% af ansøgerne kommer fra 9. klasse, mens 65% kommer
fra 10. klasse. Dette års søgetal kan således ikke forklares med, at flere elever end
sædvanligt tager et 10. klasses forløb (fx på en efterskole). Det kan dog være, at der er flere
elever i det hele taget, der tager et efterskoleophold – også elever, der skal i 9. klasse. Vi ved
først senere, om det kan være tilfældet.
På mødet sammenlignes dette års ansøgerstatistik med de foregående år.
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Samtidig med de seneste års uoverensstemmelser om optagelseskapacitet og elevfordeling i
Fordelingsudvalg Øst er den politiske styring af de enkelte gymnasiers optagelseskapacitet
gradvist steget. Mulige konsekvenser heraf vil blive drøftet på bestyrelsesmødet.
Der vedlægges en samlet oversigt over søgningen til gymnasierne i Region Midt (bilag 3).
Tina Riis Mikkelsen gennemgik en ansøgerstatistik, der blev udleveret på mødet.
Ansøgerfrekvensen fra Silkeborg Kommune er mindre end de seneste par år.
UU’s vejledning af grundskoleelever blev drøftet, herunder vigtigheden af en
institutionsneutral vejledning fra UU
.

5. Overgang fra grundskole til gymnasium (udsat fra tidligere møde)
Med dagsorden fremsendtes:
SG har ud over introduktionsforløb for 8. klasser og brobygningsforløb for 9. og 10. klasse en række
tilbud og samarbejder med grundskolen:


Alle 6. klasser i Silkeborg Kommune inviteres til Naturvidenskabsfestival i uge 39. Der har gennem
en årrække været ca. 1000 deltagere fra grundskolen.



SG udsender hvert år et katalog med undervisningstilbud til udskolingselever, hvor en klasse kan
være på gymnasiet en hel dag og arbejde med forskellige temaer/fag:
o
o
o

Lav din egen musikvideo.
Bliv klog på sprog.
Krop, sundhed og bevægelse.



Ekstra brobygningsforløb for Ungdomsskolens 10. klasse, hvor der arbejdes tematisk med hhv.
samfundsfag og naturvidenskab.



Musical-særforestilling for grundskoleelever.



Gennem Netværk for Matematiklærere i Silkeborgområdet samarbejder gymnasie- og
grundskolelærere om at lette overgangen til gymnasiet.



Der er et tilsvarende, men mindre omfangsrigt, brobygningssamarbejde i dansk.



Der har gennem en årrække været udbudt valgfag for udskolingselever: Sprog for sjov,
Introducerende gymnasiematematik og Udfordrende gymnasiematematik.
Nogle af samarbejdsaktiviteterne blev præsenteret, og resultaterne er opløftende.
Charlotte Ørbæk udtrykker interesse for et videre samarbejde, og det aftales, at der laves et
møde mellem Silkeborg Kommunen og SG.
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Der følges op med en kort orientering på et kommende bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt
Om ansættelsesprocessen af den nye rektor (v. Palle Broman): Bestyrelsen bedes sætte
kryds i kalenderen den 26. maj, kl. 9-18, hvor der er anden og afgørende samtalerunde.
Dagen indledes med en præsentation af testresultat og referencer.
Skoleårets sidste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 16. juni kl. 14 - 16.
Mødedatoer for efteråret fastlægges på bestyrelsesmødet i juni.
Referat: Brian Krog Christensen
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Referat godkendt:

Anette Raaby

Britta Riishede

Charlotte Ørbæk

Johan Brødsgaard

Palle Broman

Laura Emilie Steenberg

Malthe Hauberg Smed

Mette Hosbond Kristensen

René Jensen

Tina Riis Mikkelsen,
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