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Referat af 72. bestyrelsesmøde ons. 19. juni 2019
1. Godkendelse af referat og dagsorden
Referatet blev underskrevet, og dagsordenen godkendt.
Fraværende: Liv.

2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. maj 2019

Thomas fortalte, at der, jf. sagsfremstillingen, ikke er væsentligt at bemærke, men at spørgsmål selvfølgelig var velkomne. Der var ingen spørgsmål.
Ny ferielov

Lokal løsning for afholdelse af ferie: Vi arbejder på en model, der betyder, at der skal laves

så lidt om på hverdagen i praksis som muligt. Hvordan dette kan opnås, er der fortsat ingen
endelig afklaring på.

Finansiering af indbetaling til ATPs feriefond på 4-5 mio. kr.: Thomas foreslog, at denne
drøftelse blev taget ifm. punktet vedr. omlægning af lån.
Katalog over besparelser

Thomas ridsede hovedpunkterne fra sagsfremstillingen op. Som en yderligere "besparelse"
kan vi ifølge Marianne forvente at få en reduktion på fjernvarmeregningen på ca. 20 % de

næste 3 år. Endelig afklaring af, hvordan og hvor meget finder sted på et møde på onsdag.
På Paderup Gymnasium udgør 20% af varmeregningen ca. 120.000 kr. årligt.
Som forudsætningerne ser ud lige nu, har vi således udsigt til, at vi over årene 2019-2021
forbruger omkring 1,0 mio. kr. af vores likviditet. Men vi mangler en finanslov, som bekræfter
omprioriteringsbidragets endeligt. Vi skal kende det økonomiske potentiale i de besparelser
og effektiviseringer, der endnu ikke kan opgøres, og vi mangler vigtige erfaringer med de
nye optagelsesregler. Ledelsen mener på denne baggrund, at vurderingen af, om der er

behov for yderligere tiltag, skal udskydes til sidst på året, når vi på et mere oplyst grundlag
skal se på budgettet for 2020 [tilføjelse: og et opdateret økonomisk scenarie]. Bestyrelsen
havde ingen indvendinger herimod.
2. Justering af budget 2019

Efter gennemgangen af sparekataloget ovenfor er der ikke meget mere at sige om det justerede budget 2019. Thomas supplerede dog med, at vi f.eks. forventer flere refusioner
vedr. støttetimer, ligesom også andre mindre justeringer er foretaget.
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Allan bemærkede, at processen over vinteren har været frugtbar og faktisk har medført, at
vi er blevet opmærksomme på besparelser og effektiviseringer, der rykker ved de økonomi-

ske forventninger. Tak til alle deltagende parter, herunder særligt til medarbejderne i faggrupperne, for input i denne sammenhæng.
Bestyrelsen vedtog 2. justering af budget 2019.
Omlægning af lån

Siden sagsfremstillingen blev skrevet, er renten faldet yderligere, hvilket betyder, at kursen
nu er i et niveau, som gør omlægning af lånet attraktivt.

Thomas fortalte, at det på grund af travlhed i kreditforeningen ikke havde været muligt at
indhente et egentlig lånetilbud til mødet, men at vi har fået en ny beregning som den, der er
udsendt med materialet. Heraf fremgår, at besparelsen på den årlige ydelse er forbedret
med ca. 20%. Der er dog et par ting, som vi bør tænke ind i denne beslutning, før bestyrelsen
udstyrer Karsten og Allan med en bemyndigelse til at gå videre med omlægningen.
For det første skal vi, jf. den udskudte drøftelse fra punktet vedr. ferieloven, overveje, om vi
i forbindelse med en omlægning skal udvide belåningen med 4-5 mio. kr. og dermed finansiere indbetalingen til feriefonden uden om vores likviditet - til en historisk lav rente.

Derudover har vi, jf. under "forbrug" i kataloget og senere i dagsordenen under bygninger,
fået udfærdiget en rapport, som peger på flere mulige energibesparelsestiltag. Rundt regnet foreslås investeringer på ca. 3 mio. kr., som vil give besparelser på varme og el på ca.
300.000 kr. årligt. Denne investering har altså - hvis man skal tage rapporten for pålydende - en ganske god forrentning, der vil være højere end prisen for lånet. Faktisk kan

besparelsen umiddelbart betale ydelsen på et lån på 7 mio. kr., hvorved finansiering af
både indbetalingen til feriefonden og den foreslåede energieffektivisering kan gennemføres, uden at vi skal finde nye penge.

Det vil naturligvis være op til banken, om - og i givet fald hvor meget - vi kan øge lånoptagelsen, men vi har umiddelbart ingen grund tit at tro, at vi ikke kan gøre dette. Thomas har
umiddelbart før bestyrelsesmødet talt i telefon med Peder Poulsen fra Realkredit Danmark.

Ifølge hans umiddelbare udmelding skulle der ikke være særlige hindringer på den vej. Han
noterede sig, at vi muligvis ville vende tilbage med et ønske om at øge belåningen med 7
mio. kr.

Vores bankfilial har tidligere varslet, at den ville blive nødt til at tage sig betalt for, at vi har

en kassekredit til rådighed. Vi kan derfor overveje, om vi skal sløjfe kassekreditten og anvende det pantebrev på 4 mio. kr., som vi har liggende til sikkerhed for kassekreditten jfm.

en forøgelse af vores nuværende lån, og således undlade at betale for penge for en ubrugt
kassekredit.
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René udtrykte en vis skepsis i forhold til det potentiale, som ingeniørrapporten lægger op
til, da det jo ikke er ret mange år siden (2013), vi sidst bad et rådgivningsfirma om at kort-

lægge energibesparelsespotentialet på Paderup Gymnasium, og vi dengang gennemførte
alle foreslåede tiltag. Thomas fortalte, at han deler denne skepsis af nøjagtig de samme
årsager, men lagde vægt på, at der er tale om en uafhængig rådgiver, og at hans skepsis
er blevet markant mindre, efter at han har spurgt firmaets WS-ingeniør direkte om, hvor
optimistiske dennes beregninger er. VVS-ingeniøren forklarede på dette spørgsmål, at han

betragter sine beregninger som værende konservative, men at der helt klart er foretaget
skøn, og at der er usikkerheder forbundet med disse skøn.

Thomas fortalte, at alle tiltag således er rentable på papiret. Holder forudsætningerne, vil
de foreslåede tiltag pr. definition kunne betale sig, da besparelserne er større end ydelsen
på det lån, som kunne finansiere disse tiltag. Spørgsmålet er blot, om man kan og vil optage lån til hel eller delvis finansiering afenergirenoveringen. Og hvis man ikke kan optage
lån, skal man meget nøje overveje den risiko, man løber for at mangle likviditet, før energirenoveringen har betalt sig selv tilbage.
Bestyrelsen diskuterede herefter, om - og i givet fald hvor meget - den skulle give Karsten
og Allan bemyndigelse til at øge gymnasiets belåning.

Bestyrelsen var enig i, at vi bør forhøje lånet ifm. omlægningen, men der var ikke fuld enighed om, hvor meget vi skulle øge belåningen. Bestyrelsen talte sig frem til det kompromis,
at hele indbetalingen til feriefonden og energirenoveringer for 1,5 mio. kr. kan finansieres
ved forøget lånoptagelse.

Bestyrelsen gav Karsten og Allan bemyndigelse til at omlægge lånet. Derudover gav bestyrelsen Karsten og Allan bemyndigelse til at øge belåningen med 1,5 mio. kr. ud over
indbetalingen til feriefonden.
3. Kapacitetsfastsættelse
Allan forklarede med udgangspunkt i sagsfremstillingen, hvorfor vi gerne vil beholde den

nuværende kapacitet. Marianne nævnte, at man i regionen er interesseret i at have gymnasier så spredt som muligt, og Lotte fremhævede vigtigheden af, at vi i Randers har et balanceret sbc-udbud i nord- og sydbyen - og at vi dermed a bevarer vores kapacitet.
Bestyrelsen besluttede, at vi bevarer kapaciteten på 9 + 1 klasser, hvilket Allan vil indstille
til fordelingsudvalg ØST.

4. Bygninger
Thomas fortalte, at han er klar til at udsende endelig tidsplan til håndværkerne vedr. toiletrenoveringen, der skal finde sted i sommerferien.
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Forbedringen af akustikken i kantinen er i gang og forventes færdig torsdag umiddelbart
efter bestyrelsesmødet.

Den omtalte rapport fra OBH Gruppen Rådgivende Ingeniører foreslår følgende tiltag:
Udskiftning af belysning til LED i høj kvalitet. Dette er den største investering og med
den dårligste tilbagebetalingstid. Til gengæld ligger der en forbedring af arbejds- og
undervisningsmiljøet som en betydelig sidegevinst.
Investering i solceller.
Ombygning af installationerne vedr. varmt vand. Thomas har tidligere nævnt, at vi
har et hidtil uforklaret varmeforbrug om sommeren. Forklaringen ligger sandsynligvis
begravet i dette tiltag.
Udvidelse af eksisterende CTS-anlæg.
Montering af strålevarme i hallen. Denne investering indebærer desuden en forbedring af komforten i hallen, men forudsætter, at hallen kan bære vægten af panelerne,
hvilket desværre er usikkert, jf. de statiske beregninger, der blev foretaget ifm. vores
tidligere overvejelser om at montere solceller på taget af hallen.
Efter et møde med firmaet tidligere i dag er vi kommet frem til nogle enkelte justeringer af
de forudsætninger, som ligger til grund for beregningerne, ligesom der også er tiltag, der
skal undersøges nærmere, før det endeligt kan afgøres, om de overhovedet kan lade sig
gøre i praksis.

Allan forklarede, hvordan afhjælpning af den dårlige akustik i kantinen er hensigtsmæssig i
forhold til vores tanker om i højere grad at anvende kantinen til bl.a. samlinger. Rasmus var
sikker på, at samlinger i kantinen vil være i elevernes interesse.
René spurgte til videoovervågningsprocessen, som Thomas måtte erkende, at han havde
glemt at følge op på.

Marianne bad om, at bestyrelsen bliver orienteret om resultatet af låneomlægningen og optagelsen, når denne måtte være gennemført. Således vil bestyrelsen via mail blive orienteret, så snart Karsten og Allan har sat den sidste underskrift.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.
5. Gennemført MTU og APV v/Torben Quist
Torben gennemgik med udgangspunkt i sagsfremstillingen hovedpunkterne i undersøgelsen. Indledningsvist fremdrog han resultatet af spørgsmålet "Jeg trives med den arbejdsmængde, jeg har i mit job", hvoraf det fremgår, at medarbejderne på Paderup Gymnasium i
lav grad trives sammenlignet med arbejdsmarkedet generelt og de andre gymnasier, der
indgår i undersøgelsen. Dette gav anledning til en længere drøftelse.
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Både bestyrelsens medlemmer og ledelsen var enige om, at resultaterne af undersøgelsen
skal tages alvorligt. Lotte betonede også vigtigheden af, at der sendes et signal om, at den
tages meget alvorligt.

Endvidere var man enig om, at den øgede arbejdsmængde er hovedårsagen til udfaldet af

MTU/APV. Eksempelvis nævnte Birgit det faktum, at "der er skruet på knappen", hvilket har
resulteret i lav trivsel, og Lotte sagde, at det, der påvirker, er de ekstra opgaver, lærerne har
fået, og at de standarder, den enkelte lærer har for, hvordan arbejdet gøres godt, kan blive
presset med flere opgaver. Marianne nævnte, at resultatet af MTU/APV'en er en konse-

kvens af gymnasiets ændrede rammevilkår som følge af overenskomsten og de muligheder,
den har givet for besparelser.

Desuden var der enighed om, at hvis de økonomiske rammevilkår ændrer sig i en for skolen
gunstig retning, så skal lærernes arbejdstid prioriteres som det første. Også dette erklærede
ledelsen sig helt enig i.

Allan fortalte herefter, at vi allerede har aftalt i M 10 som opstart på det nye år at holde et
personalemøde den 3. september. Dette møde får undersøgelsen som omdrejningspunkt
for den nødvendige dialog, der skal være. For at højne trivslen med arbejdsopgaverne vil
ledelsen fremlægge en række forslag på dette møde:

. Man kunne ændre på MUS, således at den enkelte medarbejders udvikling mere
konkret kommer i centrum for samtalen. Hidtil har vi haft gymnasiets vision og den
nye gymnasiereform som fokuspunkter. Eksempelvis kunne nærmeste leder forud

for MUS besøge en lærers undervisning, hvor læreren definerer fokus for besøget og
den efterfølgende samtale. Målet er, at der dannes et bredere, fælles samtalegrundlag mellem lærer og leder, der i højere grad end i dag tager udgangspunkt i den
enkelte lærers hverdag.

. Man kunne endvidere ændre organisationen med det formål, at flere forskellige kolleger inddrages i beslutninger vedr. pædagogisk udvikling og arbejdstilrettelæggelse,
samtidig med at arbejdsformen i højere grad skal være præget af "bottom-up", således at den pædagogiske udvikling foregår endnu tættere på undervisningshverdagen.

. Endelig kunne vi overgå til GL's Professionel kapital-koncept for MTU/APV, som sta-

dig flere gymnasier benytter sig af. For at finde et indeks for måling af medarbejdertilfredshed kan næste måling allerede foretages i det kommende skoleår.

Der var i bestyrelsen ingen bemærkninger til disse ideer tit at forbedre medarbejdertilfredsheden.

Bestyrelsesmedlemmerne var enige om, at de gerne vil orienteres løbende om relevante

tiltag og udviklinger gennem orienteringspunktet, og tog i øvrigt beretningen til efterretning.
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6. Status på visionen: Udkast til kvalitetsplan 2019/20 v/Torben Quist
Allan pegede på, at man i denne kvalitetsplan ligesom den, der gælder for indeværende

skoleår, kan se, at ønsker fra organisationen i høj grad er imødekommet, herunder fokus på
gymnasiereformen og udvikling i faggrupperne. Også overgangen til videregående uddannelser, som vi talte en del om på bestyrelsesseminaret, er taget med. Og endelig er FNs 17
verdensmål, der i høj grad støttes af lærerkollegiet, kommet med i planen.
Lotte mente, at udkastet var tilpas ambitiøst i forhold til lærernes mængde af opgaver, som
vi netop havde talt om under punkt 5.

Bestyrelsen godkendte udkastet til kvalitetsplan.
7. Valgfagsudbud og ansøgning om ny studieretning med idræt B

Allan forklarede baggrunden for forslaget. Naturgeografi er på baggrund af en lovbinding
også et valgfag, hvilket ikke fremgår af sagsfremstillingen. Allan ville i øvrigt gerne også
kunne udbyde faget informatik, men det er svært at finde kvalificerede it-undervisere.
Jf. sagsfremstillingen fortalte Allan, hvorfor vi gerne vil ansøge Undervisningsministeriet om
idræt i en studieretning. Dette kan give os mulighed for at brande skolen og - måske tiltrække flere drenge. Lotte foreslog, at vi over for de elever, der går på de nævnte studieretninger, særligt betoner fordelen ved at vælge Mat A som valgfag i 3.g.
Bestyrelsen vedtog det foreslåede valgfagsudbud og godkendte, at der ansøges om en studieretning med idræt B.

8. Forhøjelse af elevrejseudgifterne
Allan fortalte, at denne forhøjelse er foreslået af Pædagogisk Råd, og at et stort flertal i
Elevrådet efter at have forhørt sig ude i de enkelte klasser er enig heri. Rasmus bekræftede,
at det har været behørigt drøftet i klasserne.
Forhøjelsen blev godkendt af bestyrelsen.
9. Orienteringer
Allan orienterede med udgangspunkt i sagsfremstillingen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Mødeplan for efteråret 2019
Bestyrelsen vedtog følgende mødeplan:
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. 73. møde mandag d. 23. september kl. 17-19
. 74. møde onsdag d. 6. november kl. 17-19
. 75. møde torsdag d. 12. december kl. 17-19
11. Ny cheflønsaftale
Bestyrelsen vedtog, at Karsten sammen med René forhandler cheflønsaftale med Allan.

12. Evaluering af bestyrelsesarbejdet
Bestyrelsen vedtog Lottes forslag om at udskyde behandlingen af dette punkt til næste bestyrelsesmøde, både fordi det fortjener mere tid, og fordi hun gerne vil bruge evalueringen
til et oplæg, hun senere på året skal holde på en bestyrelseskonference. Lotte fremsender

flere forslag til spørgsmål tit Allan, hvis hun kommer i tanke om punkter, hun gerne vil have
input til.

Forinden nævnte René, at han oplever, at bestyrelsesmaterialet her på Paderup Gymnaslum er meget gennemført, hvilket han gerne vil rose. Han var også godt tilfreds med ledelsen af møderne, og han syntes, at bestyrelsen generelt var velfungerende, men savnede

dog på en dag som i dag, hvor dagsordenen var meget lang, mere tid til behandlingen af de
enkelte punkter. Allan foreslog derfor, at vi kunne lægge juni-mødet sidst i maj eller allerførst
i juni og lægge et ekstra møde ind, inden vi går på sommerferie, hvis der er behov for det.
13. Eventuelt

René efterlyste en kvittering for køb af iPad mv. Vores it-supporter, Bo, registrerer, hvilke
iPads mv. der er solgt til medarbejdere mv., men det er naturligvis muligt at få en kvittering.
Denne vil blive fremsendt snarest.
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Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 23. september 2019

^/^
Karsten Pedersen, formand

René Skjøde Andersen

'Q^<
Lotte Bøgh Andersen

-/ /^0^>c
Christina l^rsgas

Marianne Carøe

i/\ ()k\aÅ^\~'R^^^s>^r.
Ka^in Holm ^kjlafm-Rasmussen

r^^
Birgit Andersen

Liv Bøgh Kløve

?Ui^ l/l It^f
Rasmus Bøgh Vinther

Allan Friis Clausen, rektor
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