
 

 
	   1	  

	  
Referat	  af	  bestyrelsesmøde	  

Torsdag	  den	  26.	  september	  kl.	  9:00-‐13:00	  
	  
Til	  stede:	  

Hanne	  Baandrup,	  (HB,	  formand)	  
Christina	  Bottke	  (CB)	  
Niels	  Vangkilde	  (NV)	  
Ronni	  Tønder	  (RT)	  
Eva	  Rix	  (ER)	  
Søren	  Rasmussen	  (SR,	  	  ingen	  stemmeret)	  
Signe	  Thorup	  (ST)	  
Alexander	  Fogh	  Lauridsen	  (AFL,	  	  ingen	  stemmeret)	  	  
Jakob	  Thulesen	  Dahl	  (JD,	  	  sekretær)	  
Jesper	  Schou-‐Jørgensen	  (SJ)	  
	  

	  
	  
Dagsorden:	  
1) Velkommen	  ved	  formand	  Hanne	  Baandrup	  
2) Status	  ved	  rektor	  

a. Skolestart	  og	  klassestørrelse	  
b. Ansættelser	  
c. Status	  bygninger	  
d. LiB	  m.m.	  

3) Elevernes	  punkt.	  
4) Campus	  Skanderborg	  (bilag:	  Oplæg	  til	  projekt	  fra	  Skanderborg	  Kommune)	  

a) Skanderborg	  Kommune	  har	  iværksat	  en	  proces	  med	  formålet	  at	  udarbejde	  en	  masterplan	  
for	  byrådets	  fysiske	  planlægning	  og	  investeringer	  i	  området.	  Orientering	  og	  drøftelse.	  

5) Studieretninger	  
a) Bestyrelsen	  orienteres	  om	  udbuddet	  af	  studieretninger	  

6) Økonomi.	  
a. Status	  og	  revideret	  driftsbudget	  2013	  og	  forventet	  årsresultat	  

i) Budgetopfølgning	  (bilag).	  
7) Mål	  og	  strategiske	  indsatsområder	  2011-‐2015	  

a. Kort	  orientering	  om	  planerne	  for	  arbejdet	  i	  skoleåret	  2013-‐14,	  indenfor	  
indsatsområderne	  der	  er:	  
i) IT	  i	  undervisningen	  
ii) Attraktiv	  arbejdsplads	  med	  fokus	  på	  forankring	  af	  institutionens	  formål	  
iii) Aktiv	  deltagelse	  i	  udviklingen	  af	  Campus	  Skanderborg	  
iv) Fastholdelse	  og	  udvikling	  på	  baggrund	  af	  trivselsundersøgelser	  

b. Rektors	  resultatlønskontrakt	  2013-‐14,	  herunder	  yderligere	  indsatsområder	  for	  perioden.	  
(bilag)	  

8) Rektors	  resultatlønskontrakt	  
a.	  Afrapportering	  2013	  (2	  bilag,	  fuld	  version	  samt	  pixi)	  	  

9) Bestyrelsesvalg,	  sammensætning	  og	  –	  selvsupplering	  2014	  
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a.	  Bestyrelsesmedlemmer	  bedes	  overveje	  genopstilling.	  (bilag:	  vedtægter)	  
10) Eventuelt	  
	  

________________________________________________________________________	  
	  
Ad	  pkt.1	  -‐	  Velkommen	  ved	  formand	  Hanne	  Baandrup	  

JD	  redegjorde	  for	  det	  ekstra	  punkt	  om	  studieretningsudbud	  der	  var	  tilføjet	  dagsordenen.	  
Det	  blev	  beklaget	  at	  invitationen	  til	  startmødet	  om	  Skanderborg	  Kommunes	  Campus-‐projekt	  
kom	  lidt	  sent	  ud.	  Der	  vil	  blive	  indkaldt	  i	  god	  tid	  til	  de	  kommende	  møder.	  
	  

Ad	  pkt.2	  -‐	  Status	  ved	  rektor	  
a. Skolestart og klassestørrelse 

Skolen	  har	  i	  år	  øget	  elevoptaget	  så	  der	  er	  kommet	  10	  1.g	  klasser	  ind.	  Der	  sker	  løbende	  
afgang	  og	  tilgang	  af	  elever.	  Det	  samlede	  elevtal	  i	  1g	  ligger	  lige	  ved	  de	  280	  elever,	  der	  
svarer	  til,	  at	  alle	  de	  10	  nye	  1g	  klasser	  er	  fyldt.	  

b. Ansættelser 
På	  baggrund	  af	  det	  højere	  klassetal	  er	  der	  ansat	  en	  del	  nye	  lærere.	  Skolen	  har	  valgt	  at	  
fastansætte	  i	  det	  omfang,	  der	  har	  været	  plads	  til	  det.	  

c. Status bygninger 
Det	  forventes,	  at	  der	  kommer	  9	  klasser	  næste	  år.	  Da	  der	  går	  8	  klasser	  ud,	  vil	  det	  svare	  til	  
en	  stigning	  på	  en	  klasse,	  og	  det	  vil	  lægge	  yderligere	  pres	  på	  lokalerne,	  men	  skolen	  regner	  
med	  at	  det	  kan	  løses	  inden	  for	  de	  eksisterende	  bygninger.	  
Indretning	  af	  arealet	  mellem	  skolen	  og	  den	  nye	  hal	  er	  ved	  at	  være	  færdig	  med	  nogle	  ugers	  
forsinkelse.	  

d. Orientering om LiB (Leg i Bolivia) 
Årets	  LiB-‐dag	  ligger	  onsdag	  den	  2.	  oktober.	  Der	  har	  været	  lærere	  ovre	  og	  se	  på	  projektet.	  
Der	  er	  skabt	  en	  god	  kontakt	  med	  den	  spejderbevægelse	  der	  står	  for	  projektet	  og	  lavet	  
faste	  aftaler	  om	  samarbejdet.	  Samtidig	  er	  der	  kontakt	  til	  en	  tidligere	  elev	  fra	  Skanderborg.	  	  
I	  forbindelse	  med	  projektet	  arbejdes	  der	  med	  udvikling	  af	  elevernes	  innovations	  
kompetencer,	  i	  år	  har	  der	  bl.a.	  været	  en	  foredragsholder	  fra	  Kaospiloterne,	  og	  der	  arbejdes	  
på	  muligheden	  for	  et	  videre	  samarbejde	  med	  Kaospiloterne.	  

e. Tidsregistrering 
Orientering	  om	  værktøjer	  til	  tidsregistrering	  der	  tilbydes	  lærerne	  i	  forlængelse	  af	  den	  nye	  
overenskomst.	  	  Lærerne	  opfordres	  til	  at	  tidsregistrere.	  Lærerne	  er	  gjort	  bekendt	  med	  den	  
forventede	  gennemsnitlige	  fordeling	  af	  arbejdstid	  (et	  udleveret	  regnearksværktøj)	  og	  er	  
gjort	  opmærksomme	  på	  at	  de	  skal	  registrere	  hvis	  der	  er	  betydelige	  ændringer	  i	  deres	  
reelle	  arbejdstid.	  Det	  er	  grundigt	  drøftet	  med	  lærerne	  at	  tidsregistrering	  skal	  bruges	  som	  
et	  dialogredskab.	  Der	  tidsregistreres	  ikke	  nødvendigvis	  detaljeret	  på	  den	  enkelte	  
arbejdsopgave,	  kun	  hvor	  det	  forventes	  at	  være	  relevant.	  

	  
Ad	  pkt.3	  -‐	  Elevernes	  punkt.	  

Der	  blev	  orienteret	  om	  elevrådets	  hyttetur.	  På	  hytteturen	  blev	  udvalgene	  til	  årets	  arbejde	  
dannet.	  Dannede	  udvalg:	  Propagandaministeriet,	  ministeriet	  for	  energi,	  
fællesaktivitetsudvalget.	  Nedlagte	  udvalg:	  rygeudvalget	  og	  indretningsudvalg.	  
Der	  vil	  i	  år	  bl.a.	  blive	  fokuseret	  på	  at	  reducere	  elevernes	  svineri	  fra	  mad	  og	  drikke	  på	  skolen.	  
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Hytteturen	  bruges	  også	  til	  introduktion	  af	  de	  nye	  1.g	  elever	  til	  elevrådsarbejdet,	  og	  der	  vil	  
også	  blive	  gjort	  noget	  for	  at	  integrere	  dem	  på	  de	  første	  elevrådsmøder.	  Der	  mødte	  flere	  1.g’er	  
end	  sidste	  år.	  Elevrådet	  vil	  også	  arbejde	  for	  at	  der	  bliver	  mere	  samtale	  mellem	  lærere	  og	  
elever.	  
CB	  spurgte	  til	  hvad	  der	  bliver	  gjort	  i	  forbindelse	  med	  kommunalvalget	  for	  at	  få	  eleverne	  til	  at	  
gå	  ned	  og	  stemme.	  Eleverne	  har	  diskuteret	  det.	  Der	  vil	  blive	  opfordret	  til	  at	  man	  stemmer	  i	  
forbindelse	  med	  den	  paneldebat	  der	  bliver	  arrangeret	  på	  skolen,	  men	  elevrådet	  synes	  det	  er	  
svært	  fordi	  mange	  af	  eleverne	  interesserer	  sig	  meget	  lidt	  for	  politik.	  Skolen	  har	  også	  en	  
”demokratidag”	  og	  der	  er	  i	  år	  startet	  et	  nyt	  initiativ	  med	  en	  ”debatcafe”.	  Desuden	  prøver	  
skolen	  også	  at	  synliggøre	  partierne	  ved	  at	  lade	  unge	  politikere	  stå	  med	  boder/flyers	  i	  
elevområdet.	  CB	  opfordrede	  til	  at	  der	  fortsat	  blev	  arbejdet	  med	  at	  støtte	  arbejdet	  for	  at	  få	  
eleverne	  til	  at	  deltage	  i	  demokratiet.	  	  

	  
Ad	  pkt.	  4	  -‐	  Campus	  Skanderborg	  (bilag:	  Oplæg	  til	  projekt	  fra	  Skanderborg	  Kommune)	  

a. Skanderborg Kommune har iværksat en proces med formålet at udarbejde en 
masterplan for byrådets fysiske planlægning og investeringer i området. Orientering og 
drøftelse. 
Der	  blev	  orienteret	  om	  Skanderborg	  Kommunes	  projekt	  (bilag),	  og	  JD	  redegjorde	  for	  nogle	  
af	  de	  initiativer	  der	  allerede	  er	  gennemført	  (rundkørsel,	  busser,	  halbyggeri…).	  
Skolen	  er	  lidt	  i	  tvivl	  om	  hvad	  det	  er	  kommunen	  leder	  efter	  med	  det	  nye	  projekt,	  udover	  det	  
der	  allerede	  er	  talt	  om.	  Skolen	  kunne	  godt	  tænke	  sig	  at	  f.eks.	  en	  afdeling	  af	  UU	  kunne	  være	  
på	  Campus,	  et	  hus	  med	  ungdomsboliger	  er	  der	  også	  behov	  for,	  et	  kontor	  med	  psykolog	  og	  
coach	  ville	  være	  fantastisk,	  måske	  et	  mediehus/fælles	  lokaler.	  Alle	  disse	  ønsker	  peger	  mod	  
et	  behov	  for	  byggeri	  på	  området.	  Det	  ville	  være	  oplagt	  at	  kommunen	  købte	  det	  gamle	  
indkøbscenter	  ved	  parkeringspladsen	  og	  udnyttede	  pladsen	  der.	  ST	  argumenterede	  for	  at	  
ungdomsboliger	  ville	  gøre	  det	  muligt	  for	  unge	  at	  få	  et	  attraktivt	  sted	  at	  bo	  i	  forhold	  til	  nu	  
hvor	  det	  ikke	  er	  så	  let	  at	  finde.	  	  
JD	  redegjorde	  for	  de	  problemer	  der	  er	  i	  at	  få	  skabt	  en	  fælles	  campus-‐følelse	  for	  alle	  de	  
studerende	  på	  Højvangen	  på	  grund	  af	  forskellene	  mellem	  elevkulturerne	  på	  de	  enkelte	  
uddannelser.	  Skanderborg	  Gymnasium	  spiller	  meget	  gerne	  med	  i	  de	  initiativer	  der	  måtte	  
komme,	  og	  det	  kunne	  fx	  være	  spændende	  at	  udvikle	  en	  fælles	  første	  skoledag,	  en	  fælles	  
idrætsdag	  o.lign.	  
CB	  redegjorde	  for	  hvad	  der	  ligger	  i	  den	  politiske	  proces,	  der	  er	  baggrund	  for	  kommunens	  
projekt.	  CB	  spurgte	  til	  om	  der	  er	  et	  ønske	  om	  flere	  uddannelser	  på	  Campus?	  Et	  ønske	  er	  
videregående	  uddannelser,	  men	  det	  er	  svært	  at	  få	  til	  Skanderborg.	  

	  
Ad	  pkt.5	  –	  Studieretninger	  

a. Bestyrelsen orienteres om udbud af studieretninger 
På	  baggrund	  af	  at	  der	  til	  sommer	  kommer	  elever	  fra	  Niels	  Ebbesen	  Skolen	  med	  fransk	  
udbydes	  en	  ny	  studieretning	  med	  fransk	  fortsætter	  A.	  
Desuden	  blev	  det	  diskuteret	  hvilke	  konsekvenser	  det	  vil	  have,	  at	  eleverne	  fremover	  kan	  
bruge	  matematik	  B	  som	  deres	  naturvidenskabelige	  B-‐niveau	  fag,	  specielt	  hvad	  det	  vil	  
betyde	  for	  valg	  af	  naturvidenskabelige	  fag.	  Herunder	  blev	  det	  diskuteret	  om	  
studieretningen	  med	  engelsk	  A-‐matematik	  B-‐samfundsfag	  B	  skal	  fjernes	  fra	  udbuddet,	  så	  
eleverne	  tvinges	  til	  enten	  at	  vælge	  studieretning	  med	  samfundsfag	  A	  eller	  måske	  vælger	  
en	  studieretning	  med	  et	  naturvidenskabeligt	  B-‐niveau.	  
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Ad	  pkt.6	  -‐	  Økonomi	  

a. Status og revideret driftsbudget 2013 og forventet årsresultat  
Indberetninger	  af	  elevtal	  for	  i	  år	  som	  danner	  grundlag	  for	  tilskuddet	  er	  afsluttet	  så	  vi	  
kender	  tilskuddet	  for	  i	  år.	  Der	  er	  sket	  en	  nedjustering	  af	  tilskuddet	  i	  forhold	  til	  budgettet	  
fordi	  der	  ved	  maj-‐revisionen	  af	  budgettet	  blev	  budgetteret	  med	  et	  større	  årselevtal	  end	  
det	  der	  faktisk	  er.	  
Uddannelsesleder	  Maria	  Strand	  deltog	  under	  dette	  punkt	  og	  gennemgik	  enkelte	  poster	  og	  
forklarede	  afvigelser	  på	  nogle	  af	  de	  større	  konti.	  Herunder	  blev	  	  der	  gjort	  rede	  for	  at	  
vedligeholdelsesplanen	  er	  ved	  at	  bliver	  revideret	  i	  forbindelse	  med	  skiftet	  af	  pedel,	  og	  det	  
giver	  anledning	  til	  revision	  af	  bygningsbudgettet,	  ligesom	  der	  er	  en	  øget	  udgift	  til	  
konsulentbistand	  i	  forbindelse	  med	  revideringen	  af	  planen.	  
Renovering	  af	  uderealer	  er	  udskudt	  bl.a.	  fordi	  vi	  lige	  nu	  har	  fokus	  på	  færdiggørelsen	  ved	  
hallen.	  
Samlet	  udligner	  de	  sparede	  udgifter	  på	  vedligehold	  og	  renovering	  den	  reducerede	  indtægt	  
på	  grund	  af	  det	  mindre	  elevtal,	  så	  regnskabet	  alt	  i	  alt	  holder	  i	  forhold	  til	  det	  budgetterede.	  
Likviditetsbudget	  udleveret.	  Skolens	  likviditet	  er	  fin	  hen	  over	  året,	  med	  en	  bund	  omkring	  
2	  millioner.	  
Kantinens	  økonomi:	  
JD	  redegjorde	  for	  kantinens	  budget,	  hvor	  der	  er	  et	  noget	  større	  underskud	  end	  forudsagt.	  
En	  af	  årsagerne	  er	  en	  fejlansættelse	  i	  kantinen,	  som	  der	  nu	  er	  rettet	  op	  på.	  
JD	  fremhævede	  at	  skolen	  har	  brug	  for	  en	  kantine,	  og	  der	  er	  en	  tro	  på,	  at	  der	  fremadrettet	  
kan	  skabes	  en	  bedre	  økonomi.	  Realistisk	  set	  vil	  der	  nok	  alligevel	  kunne	  forventes	  et	  
underskud	  på	  200.000-‐250.000	  om	  året.	  Forventningen	  er	  at	  omsætningen	  kan	  øges.	  
Bestyrelsen	  diskuterede	  hvor	  realistisk	  forventningen	  til	  en	  øget	  omsætning	  er.	  
Bestyrelsen	  accepterer	  at	  der	  fortsat	  arbejdes	  med	  at	  gøre	  kantinedriften	  mere	  rentabel	  
uden	  at	  kantinetilbuddet	  neddrosles,	  men	  der	  skal	  fortsat	  holdes	  godt	  øje	  med	  udviklingen	  
i	  kantinens	  økonomi.	  

	  
Ad	  pkt.7	  –	  Mål	  og	  strategiske	  indsatsområder	  2011-‐15	  

a. Kort orientering om planerne for arbejdet i skoleåret 2013-14, indenfor 
indsatsområderne der er: 
i) IT	  i	  undervisningen	  

Der	  er	  godt	  styr	  på	  hardware	  og	  software,	  og	  lærerne	  har	  fint	  greb	  om	  anvendelsen	  af	  
IT.	  Det	  handler	  nu	  om	  en	  forankring	  af	  IT-‐arbejdet,	  og	  til	  det	  formål	  er	  der	  oprettet	  et	  
IT-‐udvalg	  som	  bl.a.	  skal	  se	  på	  hvordan	  IT-‐værktøjerne	  skal	  anvendes	  fremover,	  og	  
undersøge	  hvilke	  effekter	  IT-‐anvendelsen	  har	  på	  elevernes	  indlæring.	  IT-‐udvalget	  skal	  
også	  afklare	  elevernes	  forudsætninger	  når	  de	  starter	  på	  skolen	  og	  på	  den	  baggrund	  
vurdere	  om	  der	  skal	  gøres	  en	  indsats	  der.	  Desuden	  vil	  udvalget	  klarlægge	  hvilke	  behov	  
og	  forventninger,	  der	  er	  til	  lærernes	  IT-‐kompetencer.	  

ii) Attraktiv	  arbejdsplads	  med	  fokus	  på	  forankring	  af	  institutionens	  formål	  
Der	  er	  arbejdet	  med	  skolens	  MUS-‐koncept.	  I	  år	  vil	  der	  blive	  fokuseret	  på	  lærernes	  
”work-‐life	  balance”.	  

iii) Aktiv	  deltagelse	  i	  udviklingen	  af	  Campus	  Skanderborg	  
Der	  vil	  bl.a.	  blive	  arbejdet	  med	  en	  udvidet	  dialog	  på	  lærersiden	  mellem	  uddannelserne	  
på	  Campus	  
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iv) Fastholdelse	  og	  udvikling	  på	  baggrund	  af	  trivselsundersøgelser	  
De	  årlige	  elevtrivselsundersøgelser	  bliver	  brugt	  aktivt	  ude	  i	  klasserne.	  Det	  arbejde	  vil	  
blive	  fortsat.	  

b. Rektors resultatlønskontrakt 2013-14, herunder yderligere indsatsområder for perioden 
Der	  er	  sket	  en	  ændring	  i	  bemyndigelsen	  fra	  ministeriet	  så	  der	  er	  stillet	  nogle	  obligatoriske	  
krav	  til	  hvordan	  rektorerne	  skal	  arbejde	  med	  planlægningen	  af	  lærernes	  arbejdstid	  og	  en	  
målrettet	  indsats	  mod	  frafald.	  
Resultatlønskontrakten	  2013-‐14	  blev	  gennemgået	  med	  mål	  og	  indikatorer.	  Under	  punktet	  
”Nærværende	  ledelse”	  ændres	  ”vurdering”	  til	  ”selvevaluering”.	  
Det	  blev	  diskuteret,	  hvor	  nemt	  det	  er	  at	  vurdere	  indsatsen	  på	  baggrund	  af	  de	  beskrevne	  
indikatorer.	  Der	  blev	  efterlyst	  nogle	  indikatorer	  der	  er	  mere	  målbare,	  hvilket	  affødte	  en	  
diskussion	  af	  hvordan	  man	  skal	  beskrive	  og	  måle	  resultater	  i	  en	  offentlig	  institution	  som	  
et	  gymnasium.	  

	  
Ad	  pkt.8	  –	  Rektors	  resultatlønskontrakt.	  

a. Afrapportering 2013 
Rektors	  resultatløn	  blev	  fastlagt.	  

	  
Ad	  pkt.9	  –	  Bestyrelsesvalg,	  sammensætning	  og	  –	  selvsupplering	  2014.	  

a. Bestyrelsesmedlemmer bedes overveje genopstilling 
Der	  blev	  spurgt	  rundt	  til	  de	  eksterne	  bestyrelsesmedlemmer	  om	  deres	  forventninger	  til	  
om	  de	  fortsætter	  i	  bestyrelsen,	  alle	  var	  parat	  til	  at	  fortsætte,	  men	  det	  er	  forudsat	  de	  får	  
fornyet	  deres	  mandat.	  HB	  har	  siddet	  i	  to	  perioder	  og	  må	  derfor	  ikke	  fortsætte.	  	  Forslag	  til	  
ny	  bestyrelsesformand	  blev	  diskuteret.	  Terrænet	  sonderes	  til	  næste	  bestyrelsesmøde.	  

	  
Ad	  pkt.10	  -‐	  Eventuelt	  

ER	  bad	  om	  at	  bestyrelsesmødernes	  referater	  og	  dagsordener	  bliver	  lagt	  ud	  til	  lærerne.	  Det	  vil	  
der	  blive	  sørget	  for.	  
AFL	  fremførte	  et	  elevønske	  om	  at	  få	  en	  dankortterminal	  til	  skolens	  fester.	  Bestyrelsen	  er	  
positiv	  over	  for	  ønsket,	  der	  vi	  blive	  set	  på	  hvilken	  teknisk	  løsning	  der	  kan	  laves.	  
	  
	  
	  

	  
Næste	  møde:	  26.	  november	  kl.	  10.00-‐13.00	  	  
	  
	  
 


