
Referat af 67. bestyrelsesmøde tors. 7. Juni 2018

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev underskrevet, og dagsordenen godkendt.
De nye bestyrelsesmedlemmer blev budt velkommen, og alle præsenterede sig.

2. Valg af bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen udpegede Lotte Bøgh Andersen for endnu en funktionsperiode i bestyrelsen.
Lotte takkede for valget.

Bestyrelsen besluttede, at Karsten fortsætter som formand. Karsten takkede for valget.

3. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 30. april. 2018
Med udgangspunkt i sagsfremstillingen fortalte Thomas, at alt udvikler sig som forventet, på
nær lønnen, og at denne løndifference vil udvikle sig yderligere i løbet af året i forhold til det
foreliggende budget 2018.

Likviditeten udvikler sig - når man tager højde for det forventede resultat i det justerede
budget 2018 - også som forventet.

Justeret budget 2018
Thomas fortalte, at vi hele tiden har vidst, at der nok ville komme en justering af budgettet i
år, men at det, der primært påvirker årets budget i negativ retning, imidlertid er noget andet,
end vi først antog. Som et lille plaster på såret blev vi i dag opmærksomme på, at vi i år får
A-niveau-taxameter for 19 biologi A-studenter, hvilket betyder, at budgettet bliver tilsvarende
ca. 200.000 kr. bedre. Vi har ikke haft Biologi A-elever med hue på hovedet i årevis, hvorfor
de er blevet overset ifm. budgetlægningen. Thomas udleverede på baggrund heraf et nyt
justeret budget 2018, med et forventet underskud på rundt regnet 126.000 kr., der med de
usikkerheder, der altid vil gælde, må betragtes som et nul-budget. For en uddybende forkla-
ring på udviklingen i det justerede budget 2018 blev ordet her givet videre til Allan.

Allan fortalte om de merudgifter vedr. reformen, som vi lidt sent er blevet opmærksomme på
at vi ikke har fået budgetteret tilstrækkeligt med. Herunder at der i den nye reform ligger et
højere timetal til den enkelte elev, og at vi i år som overgangsfænomen har flere matema-
tikhold, end vi vil have fremover. Dette skyldes forskydninger i forbindelse med reformen.
Derudover har også oprettet lidt flere valghold end forudset.

Vi skal have regnet meget nøje på det. Vi skal herunder f.eks. også se på, om vi måske
overimplementerer reformen. Når vi har helt styr herpå, skal vi have opdateret vores økono-
miske scenarie, så vi får et mere retvisende billede af, hvordan tingene forventeligt vil udvikle
sig over den varslede periode med omprioriteringsbidrag.
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Karsten bemærkede, at vi nu skal være mere opmærksomme på økonomien, men at der
ikke synes at være udfordringer, hvad angår 2018-budgettet.

Der blev spurgt til, om ikke vi bliver kompenseret det højere antal timer, som eleverne skal
have under den nye reform. Det gør vi ikke. Vi bliver dog kompenseret for den ekstra eksa-
men, som også er en del af reformen [men dette først i 2020, når de første studenter under
den nye reform udklækkes].

De to elevrepræsentanter forlod mødet, mens Allan orienterede om et budgetrelevant for-
hold, som er undtaget fra referat.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning og godkendte det justerede budget 2018, som
blev udleveret på mødet.

4. Kapacitetsfastsættelse for 2019/20

Allan anbefalede, at bestyrelsen skulle vedtage at bevare den nuværende kapacitet, jf. sags-
fremstillingen. Sætter bestyrelsen kapaciteten ned, skal regionens fordelingsudvalg inddra-
ges, såfremt den ønskes hævet igen.

Endvidere orienterede Allan om de overvejelser, der p.t. er i sektoren om at kapacitetsstyre
det enkelte gymnasiums elevoptag.

Lotte var enig i, at kapaciteten ikke skulle sættes ned, og at bestyrelsen skulle understøtte
en udvikling, som ikke ville medføre, at der blev forskel i elevrekrutteringen på de to Ran-
ders-gymnasier.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte kapaciteten for skoleåret 2019/20 til 9 ordinære klasser
+ 1 klasse for unge med en diagnose inden for autismespektret.

5. Bygninger

Thomas nævnte kort, at vi arbejder lidt med at få den igangværende opsætning af nye uden-
dørslamper til at fungere med eksamen - og at dette indtil videre går fint.

Bestyrelsen tog beretning og sagsfremstilling til efterretning.

6. Løfteevne-analyse.
Torben berettede med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

Der blev spurgt til, hvordan det ville have set ud, hvis de tre fag, der har en udfordring med
løfteevnen, trækkes ud af undersøgelsen. Dette er uvist, da vi ikke har regnet på det, men
det ville selvfølgelig forbedre vores samlede løfteevne. Her skat man dog være opmærksom
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på antallet af elever, der ligger bag det enkelte tal, da dette har stor betydning for effekten
på det samlede tal.

Der er planer om at gennemføre GRUS med 2. fremmedsprog. Spanskgruppen har der væ-
ret talt med tidligere, men det er en lille gruppe, som netop er blevet fuldtallige igen efter to
barsler. Det er derfor nu, at der skal tages fat på opgaven igen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Status på visionen: Udkast til kvalitetsplan 2018/19
Torben berettede med udgangspunkt i sagsfremstillingen.

Victor tilkendegav, at han syntes, at det ville være rigtigt godt med nogle frivillige aktivite-
ter, hvor alkohol ikke er i fokus.

Torben trak biotek-projektet frem som et eksempel på, hvordan der er blevet arbejdet vi-
dere med den skematiske planlægning af projektet.

Bestyrelsen tog fremstillingen til efterretning.

8. Nye studie- og ordensregler
Allan indledte med at fortælle om baggrunden for den nye bekendtgørelse.

Til vores forsøg med indsamling af mobiltelefoner spurgte Christina til, om det ikke er muligt
at videreføre de velfungerende mobiltelefon-politikker, som gælder på visse grundskoler.

Bestyrelsen drøftede dette spørgsmål. Eleverne er splittet i spørgsmålet. Og det samme er
lærerne. Man kan forestille sig en del forskellige løsninger, som hverken er i den ene eller
den anden grøft, men en mellemting, der dog betyder, at eleverne ikke sidder med deres
telefon i timerne, medmindre det er relevant for undervisningen. Det blev også nævnt, at en
problematik desuden er, at det, som ellers ville komme frem på telefonen, kommer frem på
skærmen af elevens bærbare pc i stedet, hvorved vi er lige vidt.

Allan fortalte afslutningsvist, at der kommer en fraværspakke, som muligvis vil betyde, at vi
skal ændre studie- og ordensreglerne igen.

Bestyrelsen vedtog de nye studie- og ordensregler.

9. Orienteringer
Vedrørende sagsfremstillingens punkt om nyansættelser fortalte Allan, at en matematiklæ-
rer havde fået tilbudt en fast stilling på sin nuværende arbejdsplads, hvorfor denne var
sprunget fra her hos os. Vi har dog ansat en anden kandidat med både erfaring og pæda-
gogikum i stedet.
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Bestyrelsen to orienteringerne til efterretning.

10. Mødeplan for efteråret 2018
Følgende mødeplan for efteråret blev vedtaget:

68. møde: tirsdag d. 18. september kl. 18-20

69. møde: torsdag d. 1. november kl. 17-19

70. møde: torsdag d. 13. december kl. 17-19

11. Eventuelt

Intet at bemærke.

Underskrevet på bestyrelsesmødet tirsdag den 18. september 2018

Karsten Pedersen, formand

LcA^ (g^^ Av^^
Lotte Bøgh Andersen

i^f^ac^
Christir^ Kjær^aard

>Y.'

Birgit Andersen

WU>^M^

René Skj^de Andersen

Marianne Carøe

.art^ ^'c^^^^^.r^vi^^-^-^
Karin Holm Sl^lm-Rasmussen

VidoTR.A\~n/^/
Victor Andreas Helligéøe

asmus Bøgh Vinther Allan Friis Clau
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