REFERAT AF BESTYRELSESMØDE DEN 14. SEPTEMBER 2021
Til stede: Malthe Hauberg Smed, Jacob Vestergaard, Britta Riishede, Charlotte Ørbæk, Palle
Broman, Tina Riis Mikkelsen, René Jensen & Mette Hosbond Kristensen
Anette Raaby og Johan Brødsgaard deltog ikke i mødet.

1. Siden sidst
Orientering om skolestart og udfasning af coronarestriktioner. Efter en forsigtig indledning
er alt nærmest normalt coronamæssigt. Der kan forekomme udfordringer i relation til
corona i forbindelse med de kommende studierejser for 3.g-klasser, men der forsøges taget
højde for disse i forberedelsen.
Karaktergennemsnittet for 2021-studenterårgangen blev 8,4, hvilket er langt over det
normale landsgennemsnit.
Ledelsesgruppen er omorganiseret, idet Signe Beck Meinicke er trådt ind i ledelsen som
uddannelseschef.
Eleverne skal snart vælge studieretning, så de er i en valgproces med studieretningsaften
(ca. 1000 deltagere), fagpræsentationslektioner mv.

2. Økonomi
Halvårsregnskab
Budgetopfølgningen for 2. kvartal rummer kun mindre afvigelser fra budgettet – dog med
undtagelse af kantineområdet, der er stærkt påvirket af coronasituationen. Der er kommet
ekstra indtægter pga. særlige midler tilført til rengøring og arbejde med elevtrivsel samt
faglig indhentning. Samlet forventes et årsresultat, der ligger lidt over det budgetterede.

Strategi for finansiel risikostyring
Gymnasiets nuværende lån blev gennemgået, og disse vurderes af revisor,
bestyrelsesformand og ledelse til ikke at være risikofyldte.
Der skal med frist den 1. november 2021 udarbejdes en strategi for finansiel risikostyring,
der skal vedtages af bestyrelsen. Bestyrelsesformanden og ledelsen udarbejder et udkast til
strategien, hvortil bestyrelsen efterfølgende tager stilling. Strategien skal fx forholde sig til
balancen mellem fastforrentede lån og lån med variabel rente, lånenes størrelse i forhold til
omsætningen og likviditetsbehov.
Strategiforslaget udsendes, og hvis man som bestyrelsesmedlem ikke gør indsigelse, antages
strategien i første omgang som værende godkendt.
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Strategien drøftes efterfølgende på bestyrelsesmødet i december 2021, idet revisor deltager
på mødet. Strategien kan i forlængelse af decembermødet justeres, hvis bestyrelsen finder
anledning hertil.
Den særlige feriefond
Gymnasiet har til den særlige feriefond indbetalt 9,8 mio. kr. til dækning af indefrosne
feriemidler. For at reetablere likviditeten påtænkes at optage et lån på 15 mio. kr. Beløbets
størrelse giver mulighed for af Silkeborg Kommune at købe to grunde, der støder op til
parkeringsområdet. Silkeborg Gymnasium har forkøbsret til de to grunde.
Finanslovsforslag 2022
STX-taksterne for 2022 i finanslovsforslaget er stort set uændrede i forhold til 2021.

3. Kapacitetsfastsættelse
Fra 2023 og frem fastlægges kapaciteten gennem en årrække af Børne- og
Undervisningsministeriet efter en central fastlagt algoritme. Silkeborg Gymnasium befinder
sig i et område, hvor der ligger et afstandskriterium til grund for fordelingen af elever, mens
det i Aarhus vil være forældrenes indkomst.
Det besluttes, at kapaciteten for 2022-optaget fastsættes til 18 klasser á 29,5 elever
svarende til 531 elever på ansøgningstidspunktet.

4. Orientering om tiltag til faglig indhentning
Der blev orienteret om iværksatte særlige tiltag, der kan modvirke en del af det
coronainducerede faglige efterslæb, der er en konsekvens af fjernundervisningen mv. i
forrige skoleår. Tiltagene er finansieret vha. særlige midler fra Børne- og
Undervisningsministeriet.

5. Orientering om professionelle læringsfællesskaber på SG
Der blev orienteret om den aktuelle status mht. udviklingen af samarbejdet mellem lærerne
i forbindelse med faggruppesamarbejde og professionelle læringsfællesskaber.

6. Ferieplan
Forslaget til ferieplan blev vedtaget, idet efterårsferien dog placeres i uge 42.

7. Eventuelt
Næste møde afholdes onsdag den 8. december, kl. 14-16.
Forårets møder:
- Onsdag den 23. marts 2022, kl. 16-18 med efterfølgende spisning.
- Konstituerende møde i maj 2022.
- Onsdag den 8. juni 2022, kl. 14-16.
Referat: Brian Krog Christensen
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