
|Padefu[
GYMNRSIUMl

Referat af 70. bestyrelsesmøde ons. 19. december 2018

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev underskrevet og dagsordenen godkendt. Marianne deltog ikke under behand-
lingen af punkt 3. Som gæsteoplægsholder deltog Torben Quist.

2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. november 2018
Thomas fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen, at vi her mod årets slutning forven-
ter et overskud på 0,9 mio. kr. Der mangler dog fortsat mange tal, og de vil hen over jul og
nytår samt det meste af januar måned fortsætte med at tikke ind i økonomisystemet. Årets
nye overraskelse erferiepengeforpligtelsen, som p.t. påvirker resultatet i positiv retning med
noget mere end normalt- de seneste tal tyder på omkring 3-400.000 kr., hvilket kan komme
til at betyde, at afvigelsen, for så vidt angår de samlede personaleomkostninger, kan vise
sig større end nævnt i sagsfremstillingen. Thomas fortalte, at feriepengeforpligtelsen er en
størrelse, som til stadighed frustrerer både ham og de øvrige medlemmer af hans "økono-
michef-netværk". Den er en sand joker.

Fagbudgetternes bidrag er, overordnet set, uændret siden sidst. Dog runder vi nu op til 0,4
mio, hvor vi sidst rundede ned til 0,4 mio. kr.

Likviditeten er lige nu ganske høj, da vi har flere forskud i systemet, som er beregnet på et
"for højt" elevgrundlag. Forskud beregnes altid på baggrund af historiske elevtal, og vi er
som bekendt på vej ned i øjeblikket.

Det bedre budget 2019 vil alt andet lige også forøge forventningen til likviditeten på længere
sigt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

FFL 2019
Thomas spurgte, om der var spørgsmål til FFL 2019, da der ellers ikke er noget yderligere
at berette. Der var ingen yderligere spørgsmål.

Bestyrelsen tog sagsfremstillingen til efterretning.

Budget 2019
l forhold til det seneste scenarie er det en lettelse at kunne præsentere et budget 2019
med et forventet underskud på blot 0,4 mio. kr. Det betyder, at vinterens proces bliver
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uden "kniven for struben". Forhåbentligt er dette befordrende for lysten til at bidrage med
konstruktive løsningsforslag fra alle personalegrupper.

Der er flere forklaringer på det bedre resultat, men den absolut største er, at den seneste
opgavefordeling for 2019/20 giver færre lønomkostninger end først antaget. Budgettet
kommer naturligvis tit at se lidt anderledes ud, hvis vi ændrer regnskabspraksis, men det
foreliggende er som skrevet: "Business as usual".

Bestyrelsen godkendte budget 2019.

Ny regnskabspraksis
Thomas repeterede årsagen til, at vi lægger op til en ændret regnskabspraksis. Ønsket er
først og fremmest at reducere antallet af investeringer, som tæller med i forbindelse indbe-
retning vedr. "investeringsrammer" til Undervisningsministeriet og dermed usikkerheden/ri-
sikoen for, at der er investeringer, som vi ikke kan foretage.

l forhold til den helt aktuelle situation vil en ændring forringe resultatet for 2018 marginalt,
mens 2019 forventeligt vil blive forringet med 0,6 mio. kr. l 2020 vil vi til gengæld - som
planerne ser ud lige p.t. - alt andet lige få et lidt bedre resultat, da investeringerne i 2020
forventeligt er mindre end de afskrivninger, som vi sparer ved en omlægning. Dette er der
dog ikke regnet konkret på.

Vi mener ikke, at der er nogen grund til at frygte den lidt mindre egenkapital, som vi vil få
ved en praksisændring, da vi i forvejen har en fornuftig egenkapital. Det samme gør sig
gældende for soliditetsgraden. Og de lidt større udsving i resultaterne, som revisor nævner,
er jo kun i udgangspunktet. Det vil vi også med ændret regnskabspraksis kunne påvirke
selv.

Bestyrelsen besluttede, at vi skifter regnskabsprincip i 2018 med tilbagevirkende kraft, og at
vi derfor fremover straksafskriver køb af mindre aktiver i stedet for at bunke dem. l forlæn-

gelse heraf udfærdiges et nyt budget 2019 med det nye princip indbygget; dette tilsendes
bestyrelsen.

PWC's benchmark for 2017

Vi har stadig ikke fået benchmarken. Vi ved ikke hvorfor. Den seneste korrespondance
med PWC tyder på, at der har været fejl i nogle databasetal, som det har været nødven-
digt at reparere på manuelt, hvilket naturligvis har kostet tid.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Orientering om ny ferielov
Thomas forklarede i grove træk konsekvenserne ved den nye ferietov, herunder problema-
tikken vedr. sommerferien det første år under den nye ferielov og den store likviditetsreg-
ning, som vi kommer til at tage stillig til i en ikke så fjern fremtid.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Bygninger
Som man kan se, er der fuld gang i den udendørs belysning i øjeblikket. Elektrikeren bekla-
gede så sent som i dag, at han ikke kan styre den eksterne entreprenør bedre, men det
tager vi nu stille og roligt. Nu varer det i hvert fald ikke længe før, det er færdigt.

Maleren er også stadig i fuld gang med at male - især døre - rundt omkring.

Siden sidste møde har Thomas været i kontakt med både PwC og advokat Carsten Jensen.
PwC er uenig i afgørelsen, og Carsten Jensen mener også, at der er en sag. Der er dog
ikke på nuværende tidspunkt taget endelig stilling til anbefaling fra rådgivers side. Thomas
har så sent som i dag formidlet materiale fra PwC til Carsten Jensen, så hans grundlag for
at mene noget bliver så godt som muligt. Spørgsmålet er så,om det er en sag,som vi skal
forfølge. Selv om vi måske har en meget god sag, er den måske ikke værd at sætte så
meget i gang for. Det er tanken, at der skal kastes fuldt lys på denne beslutning ved et møde
med Carsten Jensen d. 7. Januar kl. 8.00, hvor Karsten, Allan og Thomas deltager. Det
indstilles derfor, at bestyrelsen giver Karsten og Allan bemyndigelse til at træffe beslutning
på området.

Bestyrelsen var enige om, at det er meget vigtigt, at have omkostninger og eventuel gevinst
holdt op mod hinanden.

René spurgte om, hvordan det går med TV-overvågning. Thomas fortalte, at vi nu har fået
det sidste tilbud hjem og derfor er klar til at komme videre i processen. Arbejdet genoptages
først i det nye år.

Bestyrelsen gav Karsten og Allan bemyndigelse til at træffe beslutning omkring en eventuel
indbringelse af ejendomsvurderingssagen for domstolen og tog i øvrigt orienteringen til ef-
terretning.

4. Status på visionen
Allan ridsede dilemmaet vedr. skoleforestilingen op,jf. sagsfremstillingen, og spurgte besty-
reisen om, hvordan denne så på dilemmaet. Herefter drøftede bestyrelsen dilemmaet fra
forskellige vinkler.

Christina spurgte, om man kunne forestille sig af, at det var muligt at ansøge fonde til finan-
siering. Dette har skolen ifølge Allan ikke forsøgt tidligere, men det er bestemt værd at over-
veje. l så fald skal det formentlig være til en specifik musicalsatsning.

De fleste bestyrelsesmedlemmer gav tydeligt udtryk for en bekymring for at skulle skære i
skoleforestillingen, der betragtes som en del af skolens DNA. Rasmus fortalte eksempelvis,

Apollovej64 . 8960 Randers SØ . Tlf. 8641 6677 . pg@paderup-gym.dk . www.paderup-gym.dk



Ipadero^
GYMNRSIUMl

at han mener, skoteforestillingen er vigtig for skolens elever, samtidig med at der er et rekrut-
teringspotentiale.

Allan sagde (som "djævlens advokat"), at vi ikke præcist ved, hvad forestillingen betyder for
rekrutteringen, og den eneste undersøgelse, der er blevet lavet tilbage i 2011-12, pegede
på andre ting (der blev dog ikke spurgt til skoleforestillingen dengang).

l udgangspunktet vil René hellere finde pengene et andet sted, men det er klart, at det skal
have værdi. Og skulle det vise sig, at det ikke betyder, hvad vi regner med, så er det en
anden snak.

Lotte mente, at man skulle være opmærksom på alternativerne. Er det f.eks. valgfag, der er
vigtige for at komme videre i uddannelsessystemet, og som står for fald, så må disse være
vigtigere end eksempelvis skoleforestillingen. Dette synspunkt var der flere, som støttede
op om.

Mange pegede på det udviklende i at være med i sådan en forestilling.

Birgit foreslog, at man kunne tænke skoleforestillingen ind i en udvidet brobygningsindsats
og på den måde kapitalisere ekstra på forestillingen.

Allan ridsede efter denne diskussion det næste dilemma op vedr. valgfag: Flere små hold
koster penge, jf. sagsfremstillingen. Man skal være opmærksom på, at RS har flere valgfag
end os, men det er jo også et større gymnasium.

Christina og Lotte fandt det ønskværdigt, at der laves en undersøgelse blandt 1-g-eleverne
om, hvad der ligger til grund for deres valg af skole, herunder skoleforestillingens og valgfa-
genes betydning. Undersøgelse skal optimalt set også vise, /pvorvigtigt noget er for eleverne
- og ikke kun, hvad der er vigtigt.

For Lotte er troværdighed væsentlig; vi skal, hvad angår valgfag, ikke love mere, end vi kan
holde, og hellere få, som bliver til noget, frem for mange, der ikke bliver oprettet.

Ifølge Allan er hovedparten af de fag, som ikke bliver oprettet, kunsteriske fag i 3.g. Vi er
dog midt i en overgangsperiode mellem to reformer, hvorfor vi ikke er ret kloge på, hvordan
eleverne vælger under den nye reform.

Birgit nævnte, at vi i en sådan diskussion også bør drøfte spørgsmålet om, hvorvidt alle
elever skal have deres 1 . prioritet opfyldt. Allan sagde, at man også kan bede elever om at
vælge om, hvis det valgte giver udfordringer for skolen, og hvis det valgte fag ikke er ad-
gangsgivende. Rasmus så fornuft i en sådan metode. Han står selv i en situation, hvor han
skal vælge om.
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Karin anførte, at det er uhensigtsmæssigt, hvis én elev bliver skyld i, at 2 hold bliver til 3
hold.

Lotte nævnte, at mindre hold også kan åbne mulighed for andre læringsaktiviteter.

René mente, at det i forbindelse med bestyrelsesseminaret ville være rart at have flere data,
som kan understøtte arbejdet med at udarbejde et katalog af tiltag, som imødekommer de
udefrakommende besparelser.

Allan var enig heri. Ud over prioriteringsspillet med Elevrådet den 10. januar kan vi også
lave en kvantitativ og en kvalitativ undersøgelse (f.eks. fokusgrupper).

Lotte opfordrede til, at vi bruger vores respektive netværk frem mod seminaret, ligesom vi
gjorde i forbindelse med beslutningen vedr. kinesisk.

Bestyrelsen fandt beslutningsgrundlaget i orden - hvis det bliver suppleret med de under-
søgelser, der er blevet drøftet.

5. Evaluering afgrundforløb samt undervisningsmiljøvurdering
Torben gennemgik såvel evalueringen afgrundforløbetsom undervisningsmiljøvurderingen,
jf. sagsfremstillingen.

Generelt vurderes PG's grundforløb de første tre måneder af gymnasiet endnu mere positivt
end sidste år. Dog ser det ud, som om studievalgsportfolien ikke er et hensigtsmæssigt
værktøj i sin nuværende form. Hvad angår tilknytning til hhv. grundforløbs- og studieret-
ningsklasse, kan de mindre forskelle til sidste års evaluering muligvis forklares med, at dette
års undersøgelse ligger godt en måned tidligere end sidste år. Vi tænker, at det fremover -
som i år - skal være her i december, at undersøgelsen bliver gennemført. Således vil det
fremover være lettere at sammenligne.

Endvidere vurderes grundforløbets introtur at være endnu mere populær end året før. Reta-
tivt få elever ønsker også en introtur i forbindelse med skiftet til studieretningsklassen. Her
har vi i år dog haft en "klassens dag". Resultatet af undersøgelsen peger på, at vi til næste
år vil afkorte denne dag og skære nogle af de studieforberedende elementer væk.

Rasmus var efter moden overvejelse kommet frem til, at det var bedst med den tidlige tur i
grundforløbet, ikke senere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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6. Orienteringer

Allan fortalte om fortolkningselementerne i den nye fraværsbekendtgørelse og bragte et ek-
sempel fra et østjysk gymnasium. Allan har drøftet den med både rektorerne i regionen og
mere detaljeret med ledelsen på RS på et møde, hvor også uddannelseslederne var med.
Allan forklarede, at vi på tværs af gymnasierne har en fælles forståelse af, at den nye be-
kendtgørelse passer fint med den registrering af tilstedeværelse og håndtering af evt. fra-
vær, vi allerede har her på PG.

Skolens store fokus på fravær skal bevares. Med bekendtgørelsen følger også et nyt værktøj
- fratagelse af SU - som vi finder interessant, og som vi vil undersøge, hvordan vi kan
implementere på en konstruktiv måde.

Her midt i året skal vi ydermere finde et måltal vedr. fravær. Oplagt er det at vælge det
samme måltal, som findes i resultatlønskontrakten.

Marianne fortalte, at ændringer vedr. busruter ikke bliver ændret før efter sommerferien.
Visse busser kan regionen ikke længere drive, hvorfor det overgår til kommunerne. Visse
steder er det berørte antal elever så lille, at det kan klares med flexbus. l yderste konsekvens
må man tage en taxi.

Vi undersøger, hvor mange af vores elever der benytter de forskellige ruter, og benytter
disse data i det videre arbejde for at sikre fortsat stabi! busdrift for vores elever til og fra
PG.

Bestyrelsen tog orienteringerne til efterretning.

7. Eventuelt

De, der kendte Bramslevgaard, kunne kun anbefale stedet. Der var således opbakning til,
at bestyrelsesseminaret 8.-9. marts foregår på Bramslevgaard.

5. februar 9.30 til 16.00 er der bestyrelseskonference i København for dem, der har tid og
lyst. Tilmelding til Allan.
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Underskrevet på bestyrelsesmødet den 8. marts 2019

Karsten Pedersen, formand

u^ ^k
otte Bøgh Anderéen

Christina )<jærsgaa/d

Birgit An'dersen

l^u^
Rasmus Bøgh Vinther

^/^

Lotte Bøgh

'(^^ ^/a^^^f

né Skjøde Andersen

^WM/W
Marianne Carøe

^ ^ l^^i^ "'r^2^ ^u^s ^~C^
Karin Holm Skjåfm-Rasmussen

Liv Bøgh Kløve

Allan Friis Clajlise'qj^ktor
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