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Referat af 69. bestyrelsesmøde tors. 1. november 2018

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev underskrevet, og dagsordenen godkendt. Fraværende var Christina Kjærs-
gaard. Som gæsteoplægger var Helle Boelskifte. Lotte kom under behandlingen af punkt.
5.

2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. september 2018
Thomas fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen, at der p.t. - efter årets første tre
kvartaler - synes at være noget større sandsynlighed for et lille overskud frem for det nulre-
sultat, som budgettet lægger op til. Men tre måneder mangler fortsat, hvorfor meget kan nå
at ske endnu. Så om vi taler 2, 4 eller 600.000 kr. i overskud, er for tidligt at sige.

Som nævnt i sagsfremstillingen er en del af forklaringen på et muligt overskud, at fagene
ser ud til at ville overføre flere midler til næste år end forudsat i budgettet. Fagbudgetternes
bidrag til denne udvikling er dog ikke bekymrende og giver ikke anledning til overvejelser
om at ændre på ordningen. Vi lever med usikkerheden, da vi er overbeviste om, at det giver
den mest fornuftige anvendelse af budgetterne til undervisningsmidler.

Karin bekræftede Thomas' bemærkninger om budgetterne til undervisningsmidler og be-
mærkede samtidig, at det virker "ufarligt" at budgettere med et nulresuttat; personalet bakker
op om en linje, hvor der budgetteres med nulresultater.

hlerefter udspandt der sig en diskussion om budgetlægningen i forhold til nulresultater. Allan
sagde, at man efter hans opfattelse både kan budgettere med overskud og underskud inden
for rimelighedens grænse, så længe der er en strategi med dem. Eksempelvis var der en
klar plan med de overskud, vi oparbejdede i de ekstraordinært gunstige år i 2014-2016; de
betød, at vi kunne investere langsigtet i bygningsmassen uden at optage yderligere lån.
Dette blev der nikket til.

Det fremgik også af drøftelsen, at bestyrelsen fortsat ønsker en vis "konservatisme" i bud-
getlægningen. Eksempelvis pegede Karsten på, at en sådan budgetlægning mindsker risi-
koen for at skulle løbe et uventet underskud ind; et ikke-budgetteret underskud er en langt
sværere situation at være i end et tilsvarende overskud, og det understøtter ikke en over-
ordnet målsætning om tryghed i ansættelsen.
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René påpegede vigtigheden af, at personalets evt. bekymringer fremføres af de bestyrel-
sesmedlemmer, der er valgt af personalet, og Marianne understregede, at der bør være en
løbende dialog om den aktuelle økonomiske situation i MIO. Dette bekræftede Karin, at der
også var.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

PWC's benchmark for 2017

Vi har ikke modtaget benchmarken endnu, men den skulle være på trapperne. Denne vil
derfor blive behandlet på decembermødet, hvor vi må gå ud fra, at vi har fået den.

Forsinkelsen skyldes den meget sene indberetning af regnskaber, som vi alle foretog i for-
året. Således må vi også forvente, at året i år er særligt på dette punkt, og at vi til næste år
kan behandle benchmarken til sædvanlig tid.

FFL 2019
Der er ikke noget nyt vedr. selve Finansloven for 2019, men finansministeren har til altin-
get.dk udtalt sig om, hvordan han ville gribe budgetlægningen an, hvis det var ham, som
skulle agere under omprioriteringsbidraget. Allan refererede ministerens udtalelser.

Spørgsmål til bestyrelsen vedr. ændring af regnskabspraksis som følge af ministeriets store
fokus på "investeringsrammer"
Thomas fortalte sidst om, hvordan han var blevet kontaktet af Undervisningsministeriet, som
gerne ville vide, hvor stor sandsynligheden var for, at vi skulle bygge en 1. sal på pavillionen.
Siden sidste møde er Thomas endnu engang blevet kontaktet af ministeriet, som denne
gang ville høre om sandsynligheden for, at vi kommer til at anvende de 0,5 mio. kr. til sol-
celler, som vi har angivet i vores investeringsbudget.

Dette betydelige fokus på vores investeringsplaner og dertil hørende risiko for at blive næg-
tet muligheden for at foretage (i vores øjne) nødvendige investeringer kan give anledning til
at overveje at ændre regnskabspraksis. Dette vil helt konkret sige at droppe "bunkningsprin-
cippet", som betyder, at investeringer i flere aktiver, som hver især koster mindre end 50.000
kr., men som samlet koster over 50.000 kr., ikke længere vil blive behandlet som en samlet
investering. Sådan er der mange andre skoler, som allerede fra starten har indrettet sig, og
derfor er det også noget, revisionen ser som en mulighed, vi kan gå videre med. Det koster
dog noget benarbejde - og sandsynligvis også et honorar til revisionen - da vores regnska-
ber bagud i tid skal tilpasses, som om vi altid havde gjort sådan.

Thomas spurgte bestyrelsen om dennes holdning til dette spørgsmål, og om det er noget,
som vi skal arbejde videre med og lave et beslutningspunkt om til mødet i december. Der
blev spurgt til, om vi havde viden om konkrete eksempler på, at gymnasier havde fået afslag
på at kunne foretage investeringer. Det har vi ingen konkrete eksempler på, men vi ved, at
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det er sket, da investeringsrammen bliver administreret med fast hånd, hvilket disse opring-
ninger også er udtryk for. Flere kunne se fornuften i, at vi sikrer os den størst mulige selv-
bestemmelse, og det blev derfor besluttet, at vi på decembermødet tager det som et beslut-
ningspunkt. l mellemtiden arbejder Thomas videre med konsekvenserne af et skifte.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

3. Bygninger
Det lys og den luft, som træfældningen har bragt med sig, har faktisk givet flere positive
tilkendegivelser end det modsatte. Eleverne er umiddelbart lidt mindre tilfredse, men det er
rent gætværk, da vi ikke har lavet en undersøgelse. Rasmus bekræftede dog, at eleverne
nok er lidt mere kede af det, end andre tilsyneladende er. Allans gæt er dog, at når først
stubbene er fjernet, og der er ryddet op efter både svage træer og gamle lamper, vil evt.
ærgretser forstumme relativt hurtigt.

Karin bekræfter, at hun som lærer er glad for mere lys i naturfagsafdelingen.

Løsningen med nye lofter på toiletterne er vi godt tilfredse med. Problemet blev løst, og
lofterne er faktisk noget pænere end de gamle. De nye lofter er monteret på de gamle lofter,
så det har kostet 2-3 cm af loftshøjden, hvilket dog ikke betyder noget.

Som alt andet nyt har også ibrugtagningen af de nye elektroniske tavler bragt lidt "børne-
sygdomme" med sig. F.eks. vælger nogle kolleger at bruge en vatpind på de nye tavler i
stedet for den særlige "pen", som hører til tavlen, da denne "klikker", når man skriver med
den. Dette er en mindre udfordring, som vi nok skal finde en løsning på, men al begyndelse
er som bekendt svær.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Klassedannelse

hlelle fortalte om tankerne bag klassedannelsen og advarede indledningsvist mod et muligt
"nørdet" indhold i fremlæggelsen, da der er tale om en kompleks opgave. Målet med klas-
sedannelsen er at opfylde alle elevers ønske. Det betyder, at vi får en del såkaldte "pape-
gøjeklasser", som er klasser med mere end én studieretning. De fleste fag læses sammen
med hele klassen, men nogle af de særlige studieretningsfag læses kun for nogle af ele-
verne.

Helle fortalte, hvordan de særlige "supersproglige" elever kan nøjes med mat på C-niveau,
men at der faktisk er en del af dem, som vælger matematik på B-niveau.

Helle fortalte også, hvordan det i matematik er hensigtsmæssigt at lægge holdene parallelt,
så vi dels får mulighed for niveaudifferentiering og dels kan lave nogle fornuftige holdstør-
relser ved at samle eleverne på tværs af klasser. Også i musik A kan man lave fornuftige
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holdstørrelser, når man laver hold på tværs af papegøjeklasseme. Antallet af ekstra hold er
på den måde ikke så omfattende, som man ellers kunne forestille sig.

Rasmus fortalte, at han oplever niveaudifferentiering i tysk, som han har på B-niveau i 2.g,
som en god ting.

Matematikfaggruppen har et system, hvor dels nogle prøver og dels en screening lægges
til grund for opdelingen af eleverne på de differentierede hold.

Knap 20% af vores elever har valgt en sproglig studieretning, hvilket er højt i sammenligning
med mange andre skoler. På en det skoler har op mod halvdelen af eleverne endvidere valgt
en studieretning med samfundsfag. Vores elever vælger derimod ganske bredt, hvilket vi
umiddelbart ser som noget positivt.

Man kunne også forfølge en strategi, hvorefter man beder eleverne om at angive flere prio-
riteter for at optimere klassedannelsen. l den aktuelle situation har Helle dog svært ved at
se, hvad det ville være for studieretninger, vi ville have valgt ikke at oprette. Konklusionen
er derfor, at vi ikke synes at tabe noget på at opfylde alle ønsker. Tværtimod kan der ligge
et stærkt konkurrenceparameter i at gøre tingene, som vi gør.

Eleverne har valgt "forudsigeligt", når man ser på grafen sidst i sagsfremstillingen. Det ene-
ste, som tydeligt er lidt anderledes, er, at lidt flere vælger samfundsfag. Det er udmærket,
så længe udviklingen ikke skrider for meget i den retning.

René bemærkede, at vi har 2/3 piger. Vi har altid haft et betydeligt flertal af piger, men
udviklingen er gået fra en 60/40 situation til den nuværende, som er tættere på 70/30. På
de erhvervsgymnasiale uddannelser er det omvendt.

De nye klassebetegnelser er opstået dels pga. gamle dage, dels pga. logik (musikklassen
hedder f.eks. "m"), og endelig vil der på den nye måde i alfabetet altid være plads til en
ekstra studieretningsklasse "ved siden" af de andre.

Allan samlede op med at fortælle, at man på nogle skoler sågar spørger til elevernes 3.
prioritet, hvorfor der også er elever, som ikke får opfyldt deres ønske. Skoler, der er i en
anden rekrutteringssituation end os, kan bedre tillade sig en sådan strategi, men som det
fremgår af Helles fremlæggelse, ser vi på nuværende tidspunkt ikke noget hensigtsmæssigt
i at lægge stilen om.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning
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5. Valgfagsudbud
Psykologi på B-niveau betyder, at man skal have fire lektioner hver eneste uge, fordi man
skal tage C- og B-niveau på samme tid. Under den gamle reform har vi mange elever med
psykologi. Det er også et fag,som har en meget bred berøringsflade i forhold til andre fag.
Vi mener også, at vi på den måde kan få en fordel ift. andre skoler. Vi forestiller os flere
betydelige fordele ved at dette fag bliver udbudt.

Rasmus støtter forslaget, og Liv får bekræftet, at psykologi tæller som to valgfag.

Lotte nævnte, at der er bliver udbudt flere og flere fag på universitetet, hvori psykologi ind-
går, hvorfor det giver god mening at lade eleverne snuse til faget allerede i gymnasiet.

Bestyrelsen besluttede, at vi på forsøgsbasis opretter psykologi som valgfag på B-niveau i
3.g.

6. Ferieplan
Helle fortalte, at en af årsagerne til, at vi er i så god tid, er, at Midttrafik gerne snart vil vide,
hvordan vores ferieplan ser ud af hensyn til planlægningen. Det er elevernes ferieplan. Da
sidste eksamensdag ligger fast og der ikke er undervisning i uge 42, mellem jul og nytår, i
uge 7 og i de tre dage op til påske og fredagen efter Kr. himmelfart, er der ikke det store
spillerum - ikke i 20/21 i hvert fald. Planen er godkendt af personalet.

Bestyrelsen vedtog ferieplanen for 2019/20 og 2020/21.

7. Status på visionen
Allan fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen, at opgaven er at finde den vej gennem
besparelserne, som har den mindste negative indvirkning på vores kerneydelse og visio-
nens mål. For at ledelsen kan udforme tiltag, der realistisk sænker omkostningsniveauet, og
som imødekommer de tilskudsreduktioner og besparelser, der måtte komme, er det vigtigt
forinden at vide, hvad der er vigtigt for elever og personale. Derfor skal vi i den skitserede
proces diskutere principper, prioriteringer og muligheder inden for en snævrere ramme. Det
vil vi eksempelvis gøre ved sammen at pege på forskellige dilemmaer, og i forhold til ele-
verne vil vi konstruere et prioriteringsspil, hvor eleverne bliver stillet overfor nogle valg.

Bestyrelsen drøftede procesplanen. Der skal træffes nogle kedelige valg, men rigtig meget
vil vi fortsat kunne gøre, og det er det vigtigt at holde fokus på. Inddragelse og ejerskab
vigtigt, hvorfor den foreliggende procesplan ser ud til at være en farbar vej. Personalet sæt-
ter pris på at blive inddraget og hørt, men forudser også, at fuldstændig enighed næppe er
opnåelig. Marianne fortalte om begrebet "sigtelinjer", som har været anvendt i regionen, hvor
man på tværs af partierne har skullet finde en fælles vej i besparelserne.
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Lotte anføri;e, at det kunne være en god idé at tale med Statsskolen om at koordinere evt.
besparelser, således at man sikrer, at borgerne i byen ikke utilsigtet helt fratages bestemte
muligheder.

Bestyrelsen drøftede procesforslaget og tog orienteringen til efterretning.

8. Orienteringer
l forbindelse med mødet den 5. december mellem Uddannetsessamarbejdet og Randers
Byråd, der foregår på Paderup Gymnasium, er det enkelte bestyrelsesmedlem velkommen
tit at deltage. Mødet begynder kl. 15:30. Foreløbig har Karsten og Marianne tilmeldt sig hos
Allan.

Fraværsberkendtgørelsen er kommet med meget kort varsel. Den udkom 1 1. oktober - lige
før efterårsferien - og trådte i kraft umiddelbart efter. For at sikre en fornuftig implementering
har Allan aftalt med Lone Andersen på Statsskolen, at vi koordinerer og læser bekendtgø-
reisen sammen og gør tingene ens. De to ledelser mødes den 30. november for at drøfte
dette. Bestyrelsen nikkede til denne fremgangsmåde.

Allan orienterede om den seneste udvikling i sagen om fusionen mellem Langkaer Gymna-
sium og Aarhus TEChl samt om det kapacitetsloft, der er indført for en række institutioner i
Fordelingsudvalg Øst.

Marianne fortalte, at forretningsudvalgets foreliggende indstilling om kapacitetsnedskrivning
blev vedtaget på regionsmødet dagen forinden. Der blev ikke vedtaget nogen kapacitetsbe-
grænsning for gymnasierne i Randers.

Hvad angår vores ejendomsvurderingssag i Skatteankenævnet, besluttede bestyrelsen, at
Thomas spørger advokat Carsten Jensen om, hvad han mener om sagen. Vi kan herefter
handle kvalificeret på baggrund heraf.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning.

9. Eventuelt

Nymødedato i december blev aftalt til: Onsdag d. 19. december kl. 17.00.

Marianne fortalte, at hun på SOSU-skolen var blevet bedt om at indsende billede at pas. Vi
er underlagt samme regler, l nogle tilfælde er det banken, og i andre tilfælde er det Erhvervs-
og selskabsstyrelsen, som ønsker dokumentationen. Vi har en opdatering, som vi skal have
foretaget. Hvis bestyrelsen skal levere noget i den sammenhæng, skal vi nok lade høre fra
os.
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Underskrevet på bestyrelsesmødet onsdag de^n 19. december 2018

Karsten Pedersen, formand

L-c.+fø 6(2^ ^l-t

Lotte Bøgh Andersen

^ ]i\(^)^Ci^^ -
Christina Kjærs^aard

~^^ 'J^^
Birgit Andersen

l^å//;}7 ^^/n-M^U.r^
Rasmus Bøgh Vinther

né Skiøde Andersen

Marianne Carøe

.6<-np o^]^^^^^nÅA5^^
Karin Holm Skjalnd^asmussen

Liv Bøgh Kløve

/^ )

Allan Friis Clausen, rektor
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