Referat af 79. bestyrelsesmøde tirs. 10. november 2020

1. Godkendelse af referat og dagsorden

Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet. Derudover blev også referatet fra
december 2019, som på grund af nedlukningen i foråret ikke blev underskrevet til martsmødet som planlagt, underskrevet.
Der var afbud fra Christina.

Marianne præsenterede sig, da hun var fraværende ved det seneste møde, for de to nye
elevrådsmedlemmer og vice versa.
2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. oktober 2020

Thomas fortalte, at det eneste, der virkelig er værd at bemærke i budgetopfølgningen, er, at
lønnen, nærmere bestemt lønrefusionerne, har overrasket. Birgit spurgte, om ikke refusioner vedr. SPS (Special Pædagogisk Støtte) spiller en vigtig rolle. Dette kunne Thomas bekræfte, da vi de sidste par år har søgt mere og mere støtte til autismeklasserne. Men det er

langt fra kun SPS, der overrasker - det er faktisk alle typer af lønrefusioner, der ligger højere,
end vi har budgetteret med.

Det betyder, at resultatet forventeligt bliver endnu bedre end forudset sidst, da vi også justerede forventningerne til resultatet for 2020 i positiv retning. Et hofteskud (ekskl. påvirkningerfra feriepengeforpligtetsen) lyder nu på ca. 1,5 mio. kr. i underskud mod 2,1 mio. kr.
i underskud på seneste møde.
Likviditeten forventes at blive tilsvarende bedre.
Status på finanslov 2020

Thomas havde intet supplerende at berette.
PwC's benchmark

Den er ikke kommet endnu. Men vi er blevet stillet i udsigt, at den måske kommer sidst i
indeværende uge, hvorfor vi således må have en berettiget forventning om, at vi kan nå at

behandle benchmarken på decembermødet, inden bestyrelsen godkender budgettet for
2021 og kigger endnu længere ind i fremtiden gennem et nyt økonomisk scenarie.
Tvist med SKAT om vurdering af gymnasiets grundværdi

Med udgangspunkt i sagsfremstillingen ridsede Thomas kort sagen op.
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Bestyrelsen besluttede, at vi følger advokat Carsten Jensens anbefaling, og dermed afsluttes sagen vedr. grundværdien.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.
3. Bygninger
Vi er færdige med de dele afenergirenoveringen, som efter planen skulle være færdige her
i efteråret. Det eneste, vi fortsat mangler, er at skifte til LED nogle enkelte steder.
l den kommende tid bliver det derfor årets nye indsatsområder, der er fokus på. Det vil sige
endnu bedre akustik i kantinen samt en modernisering af pædagogisk værksted.
Karsten, René og Thomas har desuden aftalt at holde et møde vedr. videoovervågning i
næste uge.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Klassedannelse på l.g-årgangen
Allan fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen om klassedannelsen. Særligt det, at vi
i alle fire år med den nye gymnasiereform har kunnet opfylde samtlige elevers ønske til
studieretning, anser vi for vigtigt. Allan pegede også på, at vi her på Paderup Gymnasium
har en højere andel elever på sproglige studieretninger, end man ser på landsplan og andre
steder i Randers.

Antallet af elever, der valgte studieretningen med bioteknologi, var lige akkurat så stort, at
vi var nødt til at dele holdet op i to. Vi havde forinden gjort, hvad vi kunne, for at kvalificere
elevernes valg, bl.a. ved at tilbyde andre umiddelbart oplagte studieretninger til visse elever.
Eleverne var dog sikre i deres sag, hvorfor denne lidt dyrere løsning, hvor studieretningen
er fordelt på to forskellige stamklasser, måtte tages i brug.
Afsluttende fortalte Allan, at vi er en skole med en bred profil, idet vores fordeling mellem
henholdsvis sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og kunstneriske studieretninger er noget mere spredt, end man ser på mange andre skoler.
Andelen af piger er fortsat høj.

Lotte udtrykte bekymring for tendensen til en højere andel af elever på studieretningen
Samf. A - Eng A, da hun mente, at disse elever kunne komme til at få brug for Mat A på den
videre færd gennem uddannelsessystemet. Hertil forklarede Allan, at en større del af disse
elever faktisk vælger en opgradering fra Mat B til Mat A i 3g.
Birgit fortalte, at det var hendes opfattelse, at vi faktisk tigger lavere end andre på denne
studieretning, hvilket Allan kunne bekræfte.
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Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Ferieplan

Indledende fortalte Allan, at den forelagte ferieplan har været i høring i de relevante udvalg
i organisationen.

Bestyrelsen vedtog ferieplanen for 2022/23 i henhold til forslaget.
6. Status på visionen
Allan fortalte, at afslutningen på karrierelæringsprojektet, der på grund af coronakrisen

skulle afholdes virtuelt, desværre fandt sted lige netop på den dag, hvor regionens IT-system
brød sammen. Det betød desværre, at alt undtagen det allerførste oplæg med Tristram Hooley gik i vasken. Der bliver i stedet afholdt et fyraftensarrangement d. 24. november som
erstatning for det mistede.

Allan fortalte om ID-projektets flotte premiere, der fandt sted d. 5. november. Han anbefalede i den forbindelse, at man under sig selv at følge nedenstående link for at se de videofilm, vores elever har været med til at producere:
httDS://www.randers.dk/boraer/fritid-oa-kultur/id-2020/?fbclid=lwAR1E5Sa12r90QasvnfAGBHDVcE68VX2SQNnuUufw2VD-taNmBQRVsTiXb8E

Projektet vedr. en podcastserie om bæredygtighed er desværre indstillet til afslag. En af
begrundelserne for afslaget er, at der i forvejen skulle være mange podcasts af unge for
unge, hvilket Allan ikke umiddelbart er enig i. Allan forestiller sig, at vi måske selv går videre
med projektet.

Markus fortalte, at de også laver podcasts i undervisningen, men at projektet lyder rigtig
spændende.

Karins overbevisning var, at det gennem private fonde måtte være muligt at finde støtte til
et sådant projekt, der har fokus på bæredygtighed. Det vil vi arbejde videre med.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Status på uddannelsespolitik
Som følge af coronakrisen er der ikke sket så meget.
Der er flertal for at øge grundtilskuddet. Det udgør i dag ca. 7 % af statstilskuddet på en

gennemsnitlig skole. Nogle partier foreslår en fordobling og andre, at det skal udgøre helt
op mod 25-30%.
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En kommende kapacitetsstyring skal dels sikre gymnasier i Vandkantsdanmark og dels løse
udfordringer med uhensigtsmæssig fordeling af eleverne i især større byer.

Lotte anførte, at vi må have en interesse i, at grundtilskuddet får større betydning. Hun så
gerne, at vi i højere grad havde afstemt vores præferencer i forhold til det kommende taxa-

metersystem, så vi hver især var rustet i det tilfælde, at muligheden for politisk indflydelse
pludselig skulle melde sig.

l forhold til fordelingen af KUO-elever mente Lotte, at en evt. kommende fordeling bør sikre,
at alle gymnasierne i Aarhus Kommune får en vis andel af elever bosiddende i et KUO-

område, men at det havde været fair for indeværende år, at to gymnasier, Aarhus og Viby
Gymnasium, stod uden for KUO-fordelingen. Dette ville Allan tage med videre ind i fordelingsudvalget.

Til Lottes bemærkninger vedr. et kommende taxametersystem bekræftede Thomas, at et
større grundtilskud umiddelbart vil komme Paderup Gymnasium til gode. Han kunne dog
ikke komme med et bud på, hvor meget større end i dag vi kunne ønske os at det skulle
blive. Derudover anførte Thomas, at et taxameter, som også tager højde for antallet af klasser, ligeledes kan være bedre for Paderup Gymnasium, da vi historisk meget sjældent star-

ter med helt fulde klasser og normalt heller ikke har en venteliste, som vi kan trække nye
elever ind fra, når andre falder fra. Og netop fulde klasser og venteliste er et typisk kendetegn for de mere velhavende gymnasier.

Karin nævnte, at der også på et tidspunkt har været tale om at lave et "knæk-taxameter",

hvilket Thomas også kunne bekræfte. Alt afhængig af, hvor knækket lægges, kan også en
sådan model være en fordel for Paderup Gymnasium.
For "udkantsgymnasier" findes der allerede en slags knæk-taxameter, idet der kan udbetales udkantstaxameter, når skolen har under 430 årselever.

[Der gælder imidlertid også et krav om, at der skal være mere end 20 km til nærmeste gymnasium, for at man kan få del i dette udkantstilskud. Hvis et eventuelt mere generelt knæktaxameter har "knækket" liggende så langt nede, vil det sandsynligvis ikke være en fordel

for os, men det kommer helt an på den samlede model, hvor man jo også kan forestille sig
flere knæk. Fordelen for os - både når det kommer til øget grundtilskud og formentlig også
et eventuelt mere generelt knæk-taxameter - vil umiddelbart skulle udspringe af, at vi er
mindre end den gennemsnitlige skole. Det kræver i udgangspunktet en nogenlunde ren matematisk model, der udelukkende ser på elevtal, og ikke som i den eksisterende udkantsmodel, der også har et afstandskrav. Hvis man i en sådan ren matematisk model baseret

på elevtal nedsætter undervisningstaksten og fordeler provenuet herfra ligeligt på alle gymnasier gennem en øgning af grundtilskuddet, så gælder det, at jo større man er, des mere
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taber man. Og tilsvarende vil man vinde mere, jo mindre man er, mens den fuldstændig
gennemsnitlige skole hverken får mere eller mindre ud af modellen.]

Det gælder dog, som Allan nævnte, at de skoler, som i dag har gavn af udkantstilskuddet,
hellere vil have flere elever end mere hjælp.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

8. Mulighed for etevrekruttering efter aflysning af brobygning
Allan fortalte, at vi ved, at brobygning betyder meget for Paderup Gymnasium, hvorfor af-

lysningen medfører betydelig bekymring. Her på Paderup Gymnasium nåede vi heldigvis at
gennemføre hovedparten af S.klasses-introduktionsforløbene i foråret, inden samfundet

blev lukket ned. l den aktuelle situation kunne Allan godt have tænkt sig, at man ikke allerede
på dette tidlige tidspunkt havde besluttet at aflyse al brobygningsaktivitet i skoleåret som
helhed.

Åbent hus, der ligger lige i starten af det nye år, er også i fare. Her arbejder vi på en løsning,
hvor gæsterne sidder i hallen under hele arrangementet, og det hele foregår på scenen og
lærred. Ved at benytte videoer og streaming skal det yderligere være muligt også at nå ud
til dem, som ikke ønsker at møde op på skolen... eller måske til alle, hvis vi til den tid slet
ikke må invitere folk indenfor.

René anførte, at hvis vi laver det sådan, bør det efterfølgende lægges ud på sociale medier
i stor stil - regulær tæppebombning. Det kunne Karin og Allan fortælle også kommer til at
ske.

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for at skabe kontakter til potentielt kommende
elever. Følgende blev foreslået:

Lotte foreslog virtuelle møder, hvor nuværende elever møder potentielle elever
på fx Teams. Internationalt skelner man mellem "roomies", der er i samme rum.
og "zoomies", der mødes på skærmen.

René forestillede sig, at der over en periode kunne være en slags virtuel åbningstid, hvor man som potentiel elev kan logge på og møde nuværende elever.
Karin supplerede med, at man også kan forestille sig, at potentielle elever kan
møde visse faglærere på de nævnte måder.

- Karin nævnte også, at selv om brobygning mv. er aflyst, må vi faktisk gerne tage
på besøg på skolerne a la "det rullende gymnasium".

Markus udbyggede det med, at eksisterende elever i så fald bør være med ude
på skolerne. Dels for selv at få erfaring med formidling, dels for at eleverne bedre
kan møde de potentielle elever i øjenhøjde.
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Endelig foreslog Karin, at vi genbesøger programmet fra sidste skoleårs succesfulde brobygningsdag for 8. klasses eleverne fra Tirsdalens Skole ifm. skoleforestillingen og ser, om der er elementer, der kan genbruges.
9. Orienteringer
Den aktuelle coronasituation er, at vi siden 20. august har haft 18 smittede. 14 i første om-

gang tilbage i august og 4 siden. Lige pt. har vi ingen - os bekendt i hvert fald [dagen efter
bestyrelsesmødet fik vi desværre endnu en smittet (ikke smittet i skole-, men familieregi);
der er kun én anden elev, som anses for nær kontakt til den smittede]. Men 9 er hjemme,
da de er ved at blive testet. På de andre skoler har der ligeledes kun været enkelte smittede,
hvorfor det umiddelbart lader til, at situationen helt lokalt er nogenlunde under kontrol.

Implementeringen af det nye mundbindskrav er gået overraskende godt. Allan og Torben
stod ved hovedindgangen og bød velkommen den første dag. Det er meget få, der ikke
bærer mundbind efter forskriften, og når det en sjælden gang imellem sker, er det tilsyneladende altid en simpel forglemmelse.

Vi har måske et issue med kantinetiderne, hvor folk har en tendens til at stimle sammen og
et andet, der drejer sig om idræt, hvor der sommetider er lidt rigelig trængsel i omklædningsrummene.

Markus fortalte supplerende, at der lader til at være problematisk, at der ikke er tildelt tider
til kantinen i 10-frikvarteret, der er en kort pause. Andrea foreslog, at det måske kunne være

en mulighed, at man kan bestille den varme mad på forhånd. Thomas undersøger, om det
kan være en mulighed.

ETU kommer lige om lidt. l den forbindelse skal Allan ud i alle klasser og hilse på alle elever.

l samme omgang vil Allan spørge eleverne til bekymringer mv. Den oprindelige baggrund
for besøget er, at vi gerne vil sikre, at alle elever får samme introduktion til undersøgelsen,
så eleverne ikke reelt besvarer "forskellige" spørgsmål.
Spørgsmål vedr. "ked-af-det-hed" fra sundhedsundersøgelsen i efteråret 2019, som vi tidligere har talt om på et bestyrelsesmøde, kan vi desværre ikke selv tilføje i den nye ETUudbyders system, men det kan undersøges i forbindelse med en undervisningsmiljøundersøgelse til foråret.

Allan og Karin har sat krænkelsesdebatten på dagsordenen i MIG. Ikke fordi vi haren særlig
anledning til det - altså ud over den offentlige debat - men mere for at forebygge, således
at man ved, hvad man skal gøre, hvis der en dag skulle ske noget. Et dokument vedr. "ad-

færd" vil dække også andre aspekter end #MeToo-relaterede hændelser, herunder fx ytringsfrihed mm.
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Marianne fortalte, at man i regionen netop har vedtaget en politik om samme emne. Hun har
sendt et link til Allan som inspiration.

Marcus foreslog, at de kunne tage emnet op i elevrådet. Allan tilbød at hjælpe med at se på,
hvordan man med fordel kan tage denne debat i elevrådet, så denne bliver konstruktiv.

Årets julefrokost er aflyst. Det samme er den store juleafslutning i hallen. Sidstnævnte forestiller vi os bliver et klassearrangement, hvor en fællesdel streames og vises på skærmen i
klasselokalet. Førstnævnte har vi - med Karstens velsignelse - undtagelsesvist konverteret
til en lille julegave.

Lotte gav fuld opbakning til ovenstående - herunder at Karsten kan tage sådanne beslutninger. Derudover foreslår hun "boble-middage" som alternativ til fysiske personalearrangementer i Zoom, fx af hensyn til nye kolleger. Boblerne kan evt. også være på faggruppeniveau.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
10. Eventuelt

Marianne spurgte til, hvornår vi får nyt mailsystem, der kobles til kalenderinvitationer. Allan
fortalte, at det først kommer ved begyndelsen på næste skoleår.
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