
Referat af 66. bestyrelsesmøde man. 9. april 2018

Thomas var ikke tilstede under behandlingen af dagsordenens punkt 3 og 6.

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev underskrevet, og dagsordenen godkendt.

2. Økonomi

Årsrapport 2017 v/ revisor Susanne Varrisboel
Thomas indledte med at sige, at der ikke er noget nyt siden vores sidste møde, men at vi
nu har adgang til en række nøgletal, hvori man tydeligt kan spore den effektiviseringsproces,
som Paderup Gymnasium er i gang med. En af de "nye drenge" i klassen er faktisk det
nøgletal vedrørende forholdet mellem antallet af undervisningsårsværk og antallet af års-
elever, som vi ved flere lejligheder har talt om her i bestyrelsen. Vi kan herfra kun opfordre
til, at PWC tager dette tal med i benchmarken senere på året, så vi bedre kan sammenligne
os med de andre skoler på dette punkt.

Ved læsningen af ethvert tal, hvor antallet af årselever indgår, skal vi her på Paderup Gym-
nasium huske på, at vi har en autismeklasse på hver årgang, l en autismeklasse må der
maks. være 12 fysiske elever. Økonomisk regnes der med yderligere 16 elever, såkaldte
"skyggeelever", som vi af UVM får undervisningstaxametertilskud for. Spørgsmålet er, hvor-

vidt disse skyggeelever bør indgå i årselevtallet. Dette gør de ikke i dag. l forbindelse med
gennemlæsningen af det første udkast til årsrapporten blev Thomas opmærksom på, at det
ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at vi beregner vores årselevtal. Skyggeelever
kan åbenbart godt tælle med og dermed stille os lige i forhold til skoler uden specialtilbud,
når nøgletal skal sammenlignes.

Susanne bekræftede, at der er frit valg med hensyn til, om man vil tage disse skyggeårsele-
ver med, og at man godt kan argumentere for, at det giver et mere retvisende billede af
aktiviteten på Paderup Gymnasium, l år besluttede vi at gøre, som vi plejer, men det er en
overvejelse, som vi vil gøre os forud for næste årsrapport.

Susanne gennemgik en række nøgletal og konstaterede, at der ikke er nøgletal, som ikke
ser fine ud. Hvad angår arbejdstidens anvendelse med elevsamvær (se under målrapporte-
ring), var Susanne usikker på, om alle skoler opgør dette tal på præcist samme måde. Helle
uddybede derpå, hvordan hun var kommet frem til dette tal, herunder hvorfor autismeklas-
serne betyder, at vores tal som udgangspunkt vil være lidt højere end andre steder, særligt
mht. indikator 2. Lotte påpegede, at den enkelte skole ikke bør forsøge at "optimere" ar-
bejdstiden; her bør man være konsistent, så tallene reelt kan sammenlignes fra år til år.
Dette erklærede Helle sig helt enig i.
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Susanne fortalte, at årsagen til, at aktiviteter med særlige tilskud (note 7 til regnskabet) er
helt ikke-eksisterende i år er, at der er ændret i konteringsinstruksen fra ministeriets side.
Thomas supplerede med, at vi her på Paderup Gymnasium til og med 2016 har haft en del
på denne konto på grund af den måde, autisme-klasserne var finansieret på tidligere, men
at det fra 2017 ikke er et ret stort beløb, som er blevet fordelt til andre formål.

Allan gjorde opmærksom på, hvorfor forskellen mellem 2017-studenterårgangens eksa-
mensgennemsnit på 7,3 og den socioøkonomiske referencekarakter på 7,4 er 0,0. Dette
skyldes, at det er studenter, som er registreret med 9. kl. afgangsprøve, der måles, og disse
studenter fik 7,4 i karaktergennemsnit. Derudover nævnte Allan, at der var to elever fra
2016-studenterårgangen, der først skrev SRP i skoleåret 2016/17, hvorfor deres karakter-
gennemsnit skulle tælles med i 2017-årgangens.

Susanne fortalte om revisionens anbefaling vedr. lønområdet, som Thomas også har nævnt
i sagsfremstillingen (pkt. 42-43 i protokollatet), herunder at flere andre skoler også har fået
anbefalinger vedr. lønområdet, da det har været et indsatsområde ved årets revision. Det
anbefales, at regnskabsinstruksen tilrettes. Men Susanne understregede, at der på ingen
måde er tale om en væsentlig bemærkning/anbefaling for vurdering afårsregnskabet, efter-
som revionspåtegningen er "blank".

Afslutningsvist fortalte Allan - på baggrund af Lottes kommentar til løfteevnen for tysk - at
ledelsen vil tale med faggrupperne i både tysk og spansk om de opnåede løfteevneresulta-
ter.

Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og revisionsprotokollat for 2017 samt et
nyt tiltrædelsesprotokollat. Bestyrelsesformanden underskrev desuden på bestyrelsens
vegne "Bestyrelsens stillingtagen" for 2017.

Budgetopfølgning med likviditetsprognose pr. 31. marts 2018
Thomas havde ikke noget at tilføje.

Bestyrelsen tog sagsfremstillingen til efterretning og udtrykte i øvrigt stor tilfredshed med
den økonomiske styring på Paderup Gymnasium.

3. Ansøgertal for den kommende l.g-årgang
Allan gennemgik sagsfremstillingen.

Derudover gjorde Allan rede for nogle af resultaterne af det nyligt overståede fordelingsud-
valgsmøde i regionen, særligt hvad angik planlagte elevflytning i Aarhus Kommune.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og vedtog at optage alle uddannelsesparate
ansøgere inkl. dem, der har bestået optagelsesprøven.
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4. Bygninger
Thomas fortalte, at vi nu har et komplet sæt tilbud vedr. renovering af toiletter. De fleste af
tilbuddene er endnu ikke blevet udfordret af konkurrerende tilbud, men det var også menin-
gen, at det først og fremmest skulle klarlægges, om projektet kunne gøres for en rimelig
pris. Og det synes at være tilfældet, idet hvert toilet i gennemsnit kommer til at koste godt
18.000,- kr. Det kan selvfølgelig blive lidt bedre ved indhentning af flere tilbud, men erfa-
ringsmæssigt plejer der ikke at være meget at hente, når vi konkurrenceudsætter vores
"hushåndværkere". Desuden vil det være nemmere for både Thomas og sikkert også de
øvrige håndværkere, at vi alle kender hinanden og skolen. Thomas regner nemlig med selv
at kunne styre projektet, i hvert fald når der ikke er alt for mange nye og ukendte folk ind-
blandet. Således sparer vi også et rådgiverhonorar.

l tilbuddene er taget udgangspunkt i en standardløsning. Det kan derfor godt tænkes, at vi
ender med at vælge en lidt dyrere løsning, hvis vi f.eks. mener, at en højere kvalitet, bedre
funktionalitet eller design er mere hensigtsmæssig. Men en pris på ca. 20.000 kr. pr. toilet
tør vi godt love på baggrund af de indhentede tilbud. Den påtænkte 1. etape på 26 toiletter
kommer derfor til at passe meget godt med de 500.000 kr., renoveringen er budgetteret med
12018.

Karsten, René og Thomas har som nævnt i sagsfremstillingen været på besøg på Randers
Realskole og skal den 16. april besøge Langkær Gymnasium for at se deres videoovervåg-
ningsløsning.

Flere i bestyrelsen gav udtryk for, at det allerede afgivne samlede tilbud vedr. renovering af
toiletter prismæssigt lød fornuftigt, og bestyrelsen tog orienteringen vedr. bygninger til efter-
retning.

5. Status på Persondataforordningen v/uddannelsesleder Helle Boelskifte
hlelle holdt oplæg om EU's persondataforordning ud fra sagsfremstillingen.

Endvidere fortalte Helle, at sletning af persondata skal ske, når vi ikke længere har et formål
med at opbevare dem. Dette er dog ikke altid helt simpelt, og som eksempel kan nævnes,
at vi skal gemme eksamensbeviser i 30 år. Det sker da også med jævne mellemrum, at
gamle elever ringer og beder om en kopi af deres eksamensbevis.

Et andet vigtigt område er at skærpe sikringen af, at kun relevante medarbejdere har adgang
til persondata. Det betyder f.eks., at konferencer løbende skal opdateres, så kun relevante
medarbejdere har adgang til f.eks. en klassekonference.

Deloitte, som er ITS' datarådgiver, har udtalt, at det er vigtigt at udvise en vis grad af prag-
matisme i forhold til eksisterende systemer og tage eventuelle uhensigtsmæssigheder ved
et skifte med i sine overvejelser. Således bør man ikke forhaste sig med at træffe beslutning
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om at skifte et ellers velfungerende system ud, selv om der måske ikke er styr på alle for-
melle forhold i samarbejdsgrundlaget. Denne tilgang kan få betydning i forbindelse med det
videre samarbejde med vores studieadministrative system Lectio.

René spurgte, hvori bestyrelsens rolle består i forbindelse med det at foretage "dokumente-
rede ledelsesmæssige beslutninger" (s. 2 i bilag 5.1.). Thomas forklarede, at et eksempel
på, hvordan en sådan beslutning dokumenteres, kan være ved at underskrive et møderefe-
rat, hvoraf en bestyrelsesbeslutning fremgår.

Bestyrelsen godkendte Paderup Gymnasiums overordnede persondatapolitik og tog i øvrigt
orienteringen om persondataforordningen tit efterretning.

6. Status på visionen

Allan gav en status på visionen ud fra sagsfremstillingen.

Bestyrelsen tog fremstillingen til efterretning.

7. Orienteringer
Marianne fortalte, at det, der står i artiklen om, at der er truffet beslutning vedrørende bus-
serne, ikke er helt korrekt. Der skal spares penge, sådan er det. Marianne fortalte dog, at
hun nok skal være opmærksom på tiltag, som kan have betydning for Paderup Gymnasium.
Allan har talt med Hanne Roed, som fortalte, at man har til hensigt at prioritere uddannel-
sessteder, hvilket Marianne bekræftede.

Desuden kan det være, at der bliver mulighed for at indsætte flexbusser på visse ruter og
tidspunkter som et nyt tilbud.

Louise fortalte, at der kommer en pakke med løsninger vedrørende trafikken her i området
(trafikplan for Paderup). På Altans forespørgsel sørgede Louise straks for, at vi får mulighed
for at komme med vores input i den sammenhæng. Vi har nemlig ved tidligere lejligheder
ansøgt kommunen om f.eks. at etablere buslommer på Paderup Boulevard.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning.

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet
René ser sig gerne som sparringspartner - det er i den rolle, at det giver mest mening og
motivation for ham.

Bestyrelsen gav generelt udtryk for stor tilfredshed med den måde, møderne er tilrettelagt
på. Både dagsordenens omfang, det forberedende arbejde, beslutningslaget med sagsfrem-
stillinger osv. er meget tilfredsstillende.
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Lotte er enig i rådgiverollen, men bestyrelsens medlemmer er også i forskellige netværk,
som med fordel kan inddrages i bestyrelsesarbejdet. Marianne er enig og ser ligeledes sig
som netværker og formidler af det, der sker i regionen.

Lotte har mødt elever fra andre bestyrelser, der giver udtryk for, at de ikke føler sig hørt,
hvorfor hun gerne ville høre vores elever om deres oplevelse. Viktor finder samarbejdet
velfungerende og oplever, at eleverne bliver hørt. Han mener, at det er godt, som det er.
Viktor er desuden rigtig glad for mødet vedr. bestyrelsesarbejde, som han har været med
Karsten på i København.

Marianne udtrykte glæde over at høre om Viktors oplevelse.

Rene supplerede med, at det er vigtigt at holde fast i bestyrelsesseminarerne hvert andet
år, da det giver god mulighed for at arbejde mere dybdegående med større emner. Dette
synspunkt var Karin enig i.

Endelig fik Karsten ros for sin mødeledelse, som balancerer godt mellem struktur og styring
på den ene side og frirum til at tale frit på den anden side.

9. eventuelt

Bestyrelsen tog afsked med Louise og Hanne.

Underskrevet på bestyrelsesmødet torsdag den 7. juni 2018
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