
Referat af 73. bestyrelsesmøde man. 23. september 2019

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet var godkendt og underskrevet på forhånd. Dagsordenen blev godkendt.

2. Præsentation af nyt elevbesttyrelsesmedlem
Karoline Lykkeberg Madsen, 3x, blev præsenteret, og bestyrelsen præsenterede sig, her-
under Line Sterum Greibe, der er midlertidig stedfortræder for Karin.

Medarbejdernes stemmeret ligger midlertidigt hos Birgit, mens Karin er fraværende fra be-
styrelsesarbejdet. Elevernes stemmeret ligger fortsat hos Rasmus, 3s.

3. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 2018/19
1. Hvordan stiller bestyrelsen sig til det årlige antal bestyrelsesmøder og det enkelte mø-
cfes varighed i forhold til omfanget af bestyrelsens opgaver?
Bestyrelsen fandt antallet af møder passende. Der blev dog sat spørgsmålstegn ved nød-
vendigheden af de to meget tætte møder i marts, l forhold til de to tætte møder fortalte Allan,
at der nogle år afholdes bestyrelsesseminar i stedet for det tidlige af dem, og at det i øvrige
år er muligt at afholde temamøder, fx kunne vi i dette bestyrelsesår holde et møde om visi-
onen og kvalitetsarbejdet.

2. Er derpå møderne tilstrækkelig tid til at udveksle relevante synspunkter og holdninger?
Under pkt. 1 satte René et lille spørgsmålstegn ved, om tiden var tilstrækkelig. Christina
pegede på, at tiden godt nok skred en gang imellem, når bestyrelsen "fordybede" sig, men
det skulle der også være plads til af og til.

3. Hvordan opleves dialogen og samarbejdet på møderne?
René mente, at der var en god dialog og et godt samarbejde.

Vi kommer til bunds i sagerne, og derjappes ikke.

4. Hvordan stiller bestyrelsen sig til omfanget og relevansen af materialet til bestyrelsesmø-
derne?

René roste materialet, som han oplevede som usædvanligt gennemarbejdet sammenlignet
med, hvad han oplever til bestyrelsesmøder andre steder. Materialet er dog ofte omfattende
og kan være tungt at komme igennem som "ikke-skole-menneske".

Marianne fandt ikke mængden belastende sammenlignet med det, hun oplevede i regionen.
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Christina foreslog, at ledelsen måske kunne indbygge en slags læsevej ledning, så man
hjælpes til at sortere i det tilfælde, at man er presset på tid og har svært ved at nå at komme
igennem hele materialet. Dette forslag er noteret.

5. Er mødereferatet generelt fyldestgørende ? Fremgår beslutninger og beslutningsgrundlag
tilstrækkeligt tydeligt?
Bestyrelsen var generelt tilfreds med referatet, et "luksusreferat", som Christina kaldte det.
Lotte uddybede sin tilfredshed med, at det i hvert fald fungerer rigtig godt til intern brug, men
var nysgerrig efter, om det også fungerede godt til ekstern brug? Karoline, der som nyvalgt
netop havde læst det seneste referat, syntes, at det var lidt svært at forstå referatet som
udenforstående.

Allan fortalte om den påtænkte interne offentliggørelse af bestyrelsesreferaterne inden den
formelle godkendelse med underskrift på næstkommende bestyrelsesmøde. Lotte mente,
at det var fint med en intern offentliggørelse én uge efter udsendelsen til bestyrelsesmed-
lemmerne, og dette forslag vedtog bestyrelsen på stedet.

Marianne nævnte, at de i SOSU-bestyrelsen har et punkt, som hedder Orienteringer fra
formanden og andre bestyrelsesmedlemmer. Allan syntes, at det var en god ide, og at vi
kunne sige, at orienteringspunktet generelt var åbent, så alle i bestyrelsen kunne bidrage
med relevant stof. Dette blev der nikket til.

6. Hvordan opleves den information, bestyrelsen af og til får på mail mellem møderne?
René sagde, at han var tilfreds, og at man følte sig velinformeret.

Marianne og Christina undrede sig dog over ikke at være blevet orienteret om 40-års jubi-
læet, hvilket Allan straks beklagede som en svipser. Eleverne syntes i øvrigt godt om jubi-
læet, der blev afholdt som et beskedent samlingsarrangement med kage, taler og musikind-
slag.

7. Hvordan opleves muligheden for at bedrive den overordnede ledelse af gymnasiet, fx
gennem fastsættelse af skolens overordnede målsætning og strategi?
René fandt, at der var tale om en fin inddragelse af bestyrelsen. Især de tre seminarer, han
har deltaget i, har været interessante og udtryk for ledelsens interesse i at inddrage besty-
reisens input.

Lotte mente endvidere, at det også fungerede fint med den løbende opføgning på visionen.

Christina spurgte, om elevperspektivet var klart nok. Rasmus svarede her, at fx økonomi
kunne være et svært emne at forholde sig til. Endvidere blev det nævnt, at eleverne også
selv kunne tage punktet "orienteringer" i brug, jf. drøftelsen under pkt. 5. Karoline spurgte
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hertil, hvor "små" ting bestyrelsen ville forholde sig til på bestyrelsesmøderne. Karsten an-
befalede eleverne at tage kontakt til Allan og spørge ham, om et emne er bestyrelsesrele-
vant. [Det kan oplyses, at rektor mødes med Elevrådets formandskab og de to elevvalgte
bestyrelsesmedlemmer før hvert bestyrelsesmøde.]

Bestyrelsen var generelt godt tilfreds med bestyrelsesarbejdet.

4. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. august 2019
Thomas fortalte, at der, jf. også sagsfremstillingen, ikke er væsentligt at bemærke, men at
spørgsmål selvfølgelig var velkomne. Han nævnte også, at han gerne ville have september-
lønnen ind, før han endnu mere præcist kunne forudsige lønniveau i forhold til budget.

Status på finanslovsforslag 2020
Intet nyt siden udsendelsen af materiale.

Orientering om investeringsramme
Thomas fortalte kort om "investeringsrammer".

Status på lånomlægning
Thomas fortalte, at der ikke er sket noget siden udsendelsen, men at han har møde med
vores kunderådgiver i Danske Bank tirsdag. [Mødet har været afholdt. Bankrådgiveren var
meget grundig og gik i detaljen med skolens økonomiske forhold, men var samtidig helt
tryg ved, at der var styr på tingene, og at banken havde fuld sikkerhed for pengene.]

Marianne spurgte til, om vi har hørt fra Verdo. Og det har vi ikke - ikke direkte i hvert fald.
[Thomas har efterfølgende undersøgt sagen, og det viser sig, at vi faktisk har fået en pris-
reduktion på vores aconto-opkrævning for 3. kvt. 2019. Men da vi modtager EAN-faktu-
råer, er der information, som vi ikke får. Prisreduktionens størrelse er som forventet og vil
betyde, at vi skal betale ca. 120.000 kr. mindre i varme om året ved vores aktuelle ior~-
brug.]

5. Bygninger
Thomas fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen, at vi har fået lavet de sidste toilet-
ter, og at han nu så småt er i færd med at sætte energirenoveringen i gang.

René spurgte til, om alle usikkerheder fra sidste møde var afdækket. Thomas forklarede, at
de sidste usikkerheder ikke er nogle, som vi bliver klogere på, før investeringerne er gen-
nemført.

Allan fortalte her om baggrunden for opdagelsen af ELRO-fonden, der vil lede til en ansøg-
ning om delvis medfinansiering af et solcelleanlæg.

René spurgte til videoovervågning, hvilket Thomas ikke har fået genoptaget endnu.
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6. Resultatløn: Målopfyldelse 2018-19

Allan foretog nogle nedslag, jf. afrapporteringsbilaget, hvor der ikke var 100%-målopfyl-
delse, eller hvor der var behov for yderligere oplysninger, fx energirenovering, kollegial spar-
ring, andelen af elever med matematik A, lærernes arbejdstid og opfølgning på handleplan
efter APV/MTU.

Der udspandt sig en diskussion om, hvorvidt vores elever kommer med de samme kompe-
tencer i tysk fra grundskolen som for 10 år siden. Christina var skeptisk i forhold til niveauet,
og Karoline pegede da også på, at unge i dag nok er mindre eksponeret for tysk i dagligda-
gen, end man var før i tiden. Allan nævnte, hvor vanskeligt det er at undersøge fagligheden
over tid, og Lotte fastholdt fokus på løfteevnen i faget.

Andelen af elever med matematik på A-niveau er steget igen. På baggrund af ihærdigt ar-
bejde med matematikscreening og differentieret undervisning forestiller Allan sig ikke umid-
delbart, at den kan stige meget mere. Karoline spurgte, om vi kender landstallet for studenter
med matematik på A-niveau. [Vi har efterfølgende i uddannelsesstatistik.dk fundet tallene
for studenter med matematik A i hele landet:]

Dimittender Mat A i Paderup Mat A på landsplan
2016 38% 38,8%
2017 33% 39,4%
2018 40% 40%
2019 45% Endnu ikke oplyst

SRP overrasker umiddelbart negativt, men når man ser på løfteevnen, præsterer eleverne
på 2019-dimittendårgangen cirka, som man kunne forvente (7,1 i socioøkonomisk referen-
cekarakter).

Lærernes "arbejdstid sammen med eleverne" er steget igen. Når den stiger, er det, fordi
effektiviseringen fra 2016 er slået yderligere igennem i takt med naturlig afgang. De plan-
lægningstal, der ligger til grund for fordelingen af opgaver til lærerpersonalet, er dog ikke
ændret siden 2016/17.

Bestyrelsen besluttede, at målopfyldelsen følger sagsfremstillingen.

7. Status på visionen: Kvalitetsplans indsatsområder 2019-20
Allan gennemgik kort punktet med udgangspunkt i sagsfremstillingen, og han fremhævede
det nye i kvalitetsplanen i forhold til det fremlagte udkast på mødet før sommerferien. Der
er således tilføjet et par emner, der dog ikke involverer mange lærere. Endvidere er tilføjet
fire overordnede områder - elev-, medarbejder- og ledelsesfokus samt fokus på undervis-
ning og læring - som skal sikre, at vi, når vi udarbejder kvalitetsplaner, sørger for så at sige
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at komme hele vejen rundt om organisationen. Endelig er der indbygget et skarpere resul-
tatfokus, som det kendes fra resultatlønskontrakterne.

8. Orienteringer

Allan orienterede særligt om busproblematikken og gav en status på svar på de henvendel-
ser, han har skrevet til hhv. politikerne i Randers, Norddjurs og Syddjurs Kommune samt
Midttrafiks planchef.

Hovedudfordringen består i, at fleksibiliteten for elever fra oplandet er blevet mindre, bl.a.
fordi en hyppigt brugt afgang fra Assentoft til Paderup ved titiden om formiddagen ikke læn-
gere eksisterer. Uden de store problemer kan eleverne i det store hele komme rettidigt til 1.
modul og komme hjem efter 4. modul.

Marianne vil tage fat i baglandet og spørge, om man handler på det.

Christina tror, at bekymringen er helt på sin plads, og mener, at det er godt, at ledelsen tager
problematikken alvorligt.

Karoline foreslog samkørselsordninger, og det blev drøftet, hvordan sådanne kunne etable-
res, fx ved brug af moderne teknologi (apps). Ledelsen går videre med dette projekt og vil
forsøge at hjælpe eleverne med at komme i gang med sådanne ordninger for at øge fleksi-
biliteten for den enkelte elev.

Chefredaktøren for Randers Amtsavis har spurgt Allan, om han vil indtræde i et skribentpa-
nel. Allan vil i så fald typisk tage lokale historier op og skrive om dem på en almen måde.
Det ser René ingen hindringer i, og han mener, at Allan blot kan tage forbehold, hvis mere
personlige holdninger luftes. Lotte og Christina nævnte, at det også kunne have en positiv
PR-dimension. Der blev således givet "grønt lys" til Allan.

Vi har som tidligere nævnt, ansøgt om en idræt-B-studieretning, hvilket Statsskolen også
har. Allan tror, at Statsskolen her er favorit til at få deres idrætsstudieretning godkendt,~da
eksterne samarbejdspartnere, som Statsskolen har flere af, vil have stor betydning.

Marianne fortalte, at der på Socialdemokratiets kongres var blevet vendt et spørgsmål om
dårlige erfaringer med grundforløbet og klasseskift efter overgang til studieretningsforløbet.
Dette synes imidlertid ikke at være tilfældet på Paderup Gymnasium. Eksempelvis har Ka-
roline været glad for grundforløbet, som helt klart har kvalificeret hendes studieretningsvalg.
Hun pegede også på en bredere tilknytning til andre klasser, fordi man kender de andre fra
grundforløbsklassen.

Endvidere har elevevalueringen af grundforløbet 2018 vist, at eleverne er godt tilfredse med
vores grundforløb. Også i indeværende år vil grundforløbet blive evalueret, når det er slut.
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Sluttelig kan det nævnes, at det hos os var en "storreformgruppe", bestående af medlemmer
fra de tre stående udvalg, der i sin tid udarbejdede grundforløbet, hvilket der var stor opbak-
ning til, ligesom de faggrupper, hvis fag er repræsenteret i grundforløbet, har samarbejdet
om at udarbejde fælles undervisningsforløb til de første tre måneder af gymnasiet.

9. Mødeplan for foråret 2020

. 76. møde: Torsdag den 26. marts kl. 17-21 med middag undervejs (uge 1 3),hvor der
både aflægges regnskab og drøftes vision og kvalitet

. 77. møde: Torsdag den 4. juni (uge 23) kl. 17

10. Eventuelt
Intet.

Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 6. november 2019

Karsten Pedersen, formand
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Allan Friis Clausen, rektor
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