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Silkeborg den 24. marts 2022 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE  

TORSDAG DEN 24. MARTS 2022 KL. 16.00 – 18.00  

GL. SKOVRIDERGAARD 
 

Til stede: Charlotte Ørbæk, Britta Riishede, Anette Raaby, Johan Brødsgaard, Palle Broman, 

Malthe Hauberg Smed, Tina Riis Mikkelsen, Mette Hosbond Kristensen & René Jensen 

Afbud: Jacob Vestergaard 

 

1. Årsrapport 2021 

Årets resultat blev et overskud på 3.731.000 kr. genereret af 1507 årselever, hvilket svarer til en 
overskudsgrad på 3,0 %.  Balancesummen er 110.633.909 kr. og egenkapitalen er 26.411.831. kr. 

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Revisor Peter Nørrevang gennemgår årsrapporten og revisionsprotokollatet på mødet. Årsrapport 
(Bilag 1) og revisionsprotokollat (Bilag 2) er vedhæftet. 

Revisor Peter Nørrevang præsenterede 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 en blank påtegning. Peter Nørrevang bemærkede, at skolens interne 
kontrolmiljø er præget af gode forretningsgange og effektive kontroller, og at skolens drift vurderes 
som værende meget stabil. 

Regnskabet underskrives digitalt senest den 1. april 2022, idet der fremsendes en mail med et link fra 
revisoren til alle bestyrelsesmedlemmer. 

2. Orienteringspunkter 

 3.g’ernes eksamensvilkår som følge af Covid-19. 

Der blev orienteret om, at 3.g-årgangen skal til færre eksamener, mens eksamen for 1.g- og 2.g-
årgangene afvikles normalt, idet visse stofdele kan udelades for 2.g. 
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 Danske Gymnasiers nye alkoholpolitik. 

Danske Gymnasier bakker op om det politiske ønske om at indskrænke muligheden for at kunne 
købe alkohol i detailhandlen, når man er under 18 år. Desuden anbefales det, at der ikke må 
indtages alkohol på studierejser. 
 

 Kommunikationsstrategi ved medierelaterede kriser. 

Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi til håndtering af medierelaterede kriser. 

 

 Den fremtidige elevfordelingsmodel. 

Der blev orienteret om en ny elevfordelingsmodel med central styring af gymnasiernes kapacitet 
og fordeling af ansøgere ud fra afstand (fx for Silkeborg Gymnasium) eller forældreindkomst (fx 
Aarhus). 
 
 

 Køb af grund og anlæggelse af P-pladser og renovering af elev-toiletter. 

Virksomhederne har travlt, så anlæggene vil blive gennemført, når der er modtaget relevante 
tilbud. 

 

3. Optagelse af den kommende 1.g-årgang 

Silkeborg Gymnasium har i år modtaget 533 ansøgere. Ansøgertallet for de seneste år 

fordeler sig således: 

  Antal ansøgere 

2010 473 

2011 544 

2012 469 

2013 547 

2014 552 

2015 553 

2016 530 

2017 532 

2018 501 

2019 536 

2020 541 

2021 504 

2022 533 

 

På mødet sammenlignes dette års ansøgerstatistik med de foregående år.  
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I forlængelse af de seneste års uoverensstemmelser om optagelseskapacitet og 

elevfordeling i Fordelingsudvalg Øst og udsigten til de nye elev fordelingsregler er den 

politiske styring af de enkelte gymnasiers optagelseskapacitet steget markant. Mulige 

konsekvenser heraf vil blive drøftet på bestyrelsesmødet. 

Der vedlægges en oversigt over søgningen til gymnasierne i Region Midt (bilag 3). 

Ansøgertallet er opgjort den 1. marts, så der er tale om et foreløbigt ansøgertal. 

Ansøgertallet til SG overstiger kapaciteten fastsat af Regionen. Nogle er dog bosiddende 

meget langt fra Silkeborg og er ikke reelle ansøgere. Det vurderes, at der fremtidigt er et 

godt elevgrundlag. 

 

4. Grundforløbsevaluering 1.g 2021 
 

Også i dette skoleår er der gennemført en undersøgelse af, hvorledes 1.g-eleverne har 

oplevet grundforløbet og de første uger derefter. 90 % af eleverne besvarede i den 

forbindelse et spørgeskema. Ved elevernes samlede vurdering af grundforløbet udtrykker 

92% tilfredshed (90 % i 2020; 93 % i 2019; 91% i 2018). Blot 0,7 % af eleverne udtrykker en 

grad af utilfredshed. Dermed ligner 2021 overordnet de forudgående år. 

 

Der vedlægges en rapport over undersøgelsens resultater (bilag 4).  

 

Hovedpunkterne i grundforløbsevalueringen (bilag 4) blev gennemgået og drøftet. 

 

 

5. Elevtrivselsundersøgelse 

I efteråret gennemførtes en national elevtrivselsundersøgelse, der involverer alle tre årgange. 

Undersøgelsen er baseret på en spørgeramme fra Undervisningsministeriet, der gør det muligt både 

at analysere trivslen blandt eleverne i hver enkelt klasse på Silkeborg Gymnasium såvel som at 

sammenligne trivslen blandt eleverne på SG med elevtrivslen på alle andre gymnasier i Danmark. 

Undersøgelsen viser, at Silkeborg Gymnasium er blandt de gymnasier i Danmark, hvor eleverne trives 

bedst. Hovedpunkterne vil blive gennemgået på mødet. 

Der vedlægges artikel fra MJA om elevtrivselsundersøgelsen (Bilag 5) og en leder skrevet i 

forlængelse af artiklen (Bilag 6). 

Hovedpunkterne i elevtrivselsundersøgelsen blev gennemgået, idet det blev konstateret, at 

eleverne på SG i en national sammenligning trives usædvanlig godt. 
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6. Afsked med afgående bestyrelsesmedlemmer 

Britta Riishede og Palle Broman stopper efter mange års arbejde i bestyrelsen. 

Rektor sagde tak for en meget fin indsats til Britta og Palle. 

Palle Broman og Britta Riishede takkede bestyrelse, lærere og ledelse for indsatsen og 

samarbejdet. 

 

7. Eventuelt 

Det blev besluttet at afholde konstituerende bestyrelsesmøde mandag den 2. maj kl. 15.30 

som et virtuelt møde.  

Skoleårets sidste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 8. juni kl. 14 - 16.  

Mødedatoer for efteråret fastlægges på bestyrelsesmødet i juni. 

 

Referat: BC 
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Referat godkendt 

 

 

Anette Raaby 

 

Britta Riishede 

 

Charlotte Ørbæk 

 

Johan Brødsgaard 

 

Palle Broman 

 

Jacob Vestergaard 

 

Malthe Hauberg Smed 

 

Mette Hosbond Kristensen 

 

René Jensen 

 

Tina Riis Mikkelsen 

 

 


