
Referat af 80. bestyrelsesmøde tors. 10. december 2020

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet.
Christina deltog virtuelt via Teams. Der var afbud fra Marianne og Andrea.
2. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose
Som nævnt i sagsfremstillingen er det fortsat budgetopfølgningen pr. 31. oktober, som er
den aktuelle, og som det naturligvis ikke ville give mening at behandle igen. Det, vi med
sikkerhed kan sige om november måned, er, at løndifferencen - som vi talte om på seneste
møde - ikke har flyttet sig siden sidst, hvilket er helt som forventet, da 4. kvt. ikke er slut
endnu.

l mellemtiden har Thomas netop fået tilsendt omkring 50 siders vejledninger vedr. den regn-
skabsmæssige behandling af årets hensættelser vedr. ferie. Heldigvis, men helt som for-
ventet, har vi efterfølgende fået at vide, at disse vejledninger ikke er tiltænkt os, der anven-
der Silkeborg Data, da Silkeborg Data vil forestå den korrekte opgørelse for os. Det står
imldlertid ganske klart, at årets hensættelser kommer til at påvirke regnskabet på en ny
måde i forhold til tidligere. Om det kommer til at forbedre eller forringe årets resultat, tør vi
ikke spå om, men noget af det, man kan læse ud af de fremsendte vejledninger, er, at der
skal foretages en såkaldt "primo korrektion".

PwC's benchmark

Benchmarken nåede desværre ikke at udkomme.

Status på finanslov 2021
Vi skrev godt nok i sagsfremstillingen, at der ikke var noget nyt at berette, men det kan man
roligt sige, at der er blevet lavet om på i mellemtiden, jf. den mail, l fik onsdag den 9. de-
cember. Se umiddelbart nedenfor under budget 2021.

Budget 2021
Som skrevet skal man i meget runde tal lægge 0,8 mio. kr. oven i årets resultat for 2021.
hvilket betyder, at vi i stedet for et underskud på 1,2 mio. kr. - alt andet lige - kan forvente
et underskud på ca. 0,4 mio. kr., hvilket betyder, at vi i løbet af 2021 faktisk forøger likvidi-
teten med 2-300.000 kr.

Denne håndsrækning fra politikernes side er imidlertid næppe nok for de skoler, som virkelig
er presset på økonomien, da disse end ikke kan ansætte én enkelt lærer mere. Der må
således være grund til at forvente yderligere af en kommende taxameterreform.
Bestyrelsen godkendte budget 2021.
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Økonomisk scenario 2021-2024

Thomas fortalte med udgangspunkt i det fremsendte materiale om de grundlæggende for-
udsætninger for scenariet, og hvordan den nye velfærdsaftale betyder, at vi vil være i resul-
talmæssig økonomisk balance i 2024, hvis forudsætningerne holder. Velfærdsaftalen udlø-
ber imidlertid i 2024, hvorfor vi i 2025, hvis ikke der kommer noget andet i stedet, vil falde
tilbage på et niveau, der kan sammenlignes med 2024 i det fremsendte materiale. Her er vi
ikke resultatmæssigt i balance, men i likviditetsmæssig balance, hvilket er en situation, som
vi kan holde til i årevis, jf. det, der står skrevet i scenariet.

Allan tog de lidt længere briller på og supplerede: Det gørjo, at vi kan konsolidere os inden
forventeligt endnu hårdere år i 2025-2030, hvor demografien ser ud til at falde yderligere.
Men man kunne også overveje at investere noget af det nytitkomne spillerum i flere lærer-
kræfter her og nu!

Lotte fortalte, at hun har tænkt det samme, men at hun synes, vi skal vente, til vi kender
søgetallet til marts, så vi ved, om forudsætningerne holder. Først da har vi et solidt beslut-
ningsgrundlag; 2019-årgangen spøger fortsat lidt i baghovedet på os alle.

Karin var enig og lagde i øvrigt vægt på, at "normperioden" løber til maj, og at det særligt er
forud for det kommende års opgavefordeling - og dermed efter at vi kender søgetallet - at
vi genbesøger budgettet og ser på mulighederne for at investere i flere lærerkræfter.

Det er i øvrigt de faggrupper, som er trængte, som i så fald skal tilgodeses, ikke alle over en
bred kam.

Da næste møde i bestyrelsen er aftalt til den 24. marts, vil bestyrelsen kunne orienteres
nærmere herom på dette møde.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.

3. Bygninger

Videoovervågningsprojektet er efter det seneste møde i gruppen skudt i gang igen. Vi venter
nu på at modtage opdaterede tilbud og udfyldte specifikationsskemaer fra de tre leverandø-
rer.

Umiddelbart inden mødet har Thomas accepteret et tilbud fra Alpha Akustik vedr. en aku-
stikløsning til loftet i kantinen.

Det første møde vedr. moderniseringen af pædagogisk værksted finder sted torsdag d. 17.
december, hvor gruppen, bestående af 3 lærere, 1 pædagogisk leder, 1 pedel og Thomas,
mødes for første gang.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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4. Status på visionen

.orienterede ' herthold tjl sagsfremstillingen, der var en egentlig status på, hvor langt vi
på udvalgte punkter, fx innovation og karrierelæring, er med visionen.

Birgit orienterede om det nye mundtlighedskursus, der træder i stedet for det traditionelle
kursus mod eksamensangst, der ligger om foråret. Kurset henvender sig primært til 2. og
S.g'ere, og i foråret var der en del elever, som ikke fik mulighed for at deltage i eksamens-
angstkurset pga. corona. Derfor er vi i december måned ved at gennemføre et forløb med
en lidt større gruppe i noget, man ville kunne kalde et "så sig dog noget mere!"- kursus. De
deltagende elever vil således få gavn af forløbet både i den daglige undervisning, og når de
på et tidspunkt skal til eksamen.

Allan og Torben indsamler i øjeblikket data til årets ETU og har i den forbindelse mulighed
for at give den samme introduktion til alle klasser. Allan synes, at det er rigtig godt at komme
rundt og hilse på alle klasserne. Det gælder i al almindelighed, af hensyn til ETU'en, men
også pga. hele situationen omkring corona. De resterende undersøgelser vil blive gennem-
ført virtuelt i tiden op til juleferien pga. den delvise nedlukning.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Status på uddannelsespolitik
Allan gennemgik sagsfremstillingen og fremhævede forskellige nuancer i Danske Gymnasi-
ers uddannelsespolitiske position, der også præges af, at medlemsskaren er mangfoldig og
har forskellige økonomiske interesser.

Vedr. Danske Gymnasiers tanker om en ny gymnasiereform ser René pkt. 3 vedr. digitali-
sering og teknologi som et vigtigt punkt.

Karin har hørt ministeren sige, at det ikke er lige rundt om hjørnet, at de helt store forandrin-
ger vil ske. Derimod skulle ministeren angiveligt overveje, at grundforløbet, som vi kender
det i øjeblikket, måske skal ændres.

GL arbejder på, at lærernes arbejdsbelastning hen over skoleåret bliver mere jævnt fordelt,
hvilket en afskaffelse af grundforløbet vil afhjælpe. Derudover har GL m.fl. arbejdet på at få
ført midler tilbage til gymnasieskolen, hvilket glædeligvis er sket jf. ovenfor under økonomi.

Lotte spurgte, om vi i forhold til pkt. 5 om "den samlede gymnasieskole" kunne være proak-
tive? Derudover bemærkede Lotte, at noget af vores bekymring vedr. grundforløbet er gjort
til skamme. Hvordan er vores billede på grundforløbet?

Allan fortalte, at grundforløbet evalueres ganske positivt her på skolen. Marianne har tidli-
gere videreformidlet noget kritik af grundforløbet på landsplan, som vi ikke har kunnet gen-
kende her på skolen. Men hvis eleverne kunne vælge studieretning på forhånd, så vilte vi
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naturligvis lave klasser derefter. Vi kan med det nuværende grundforløb oplyse eleverne, fx
om de naturvidenskabelige retninger, hvilken mulighed man spiller sig lidt af hænde, hvis de
vælger på forhånd.

Marcus syntes, at det ville være ærgerligt, hvis grundforløbet blev afskaffet. Han har oplevet
dialogen med andre om valget af studieretning som givtigt. Han har også en bredere be-
kendtskabskreds på skolen, end han ellers ville have haft, da han taler rigtig meget med
dem, som han har gået i grundforløbsklasse med.

Birgit oplever, at især 1 .g'ere har været lidt udfordre! - sikkert pga. corona. Marcus fortalte,
at han kan se, at det gør en kæmpe forskel for 1 .g'erne, at de ikke har fået den samme start
på gymnasiet, som han selv har fået. Og Allan supplerede med, at de fx heller ikke fik en
introtur.

Hvad angår et gymnasium med flere uddannelsestyper, fx både stx, hhx og hb(, fortalte
Allan, at det formentlig især vil være i byer, hvor ikke alle gymnasiale uddannelser er til
stede, at man ville skulle etablere eller udvide skoler med flere eller alle ungdomsuddannet-
ser under samme tag.

Karin spurgte, om man i Danske Gymnasier har en holdning, når det kommer til de mange
steder, hvor der er en stor traditionel skole, som ikke har problemer med at tiltrække elever,
og en lidt mindre skole (og ofte også placeret lidt i udkanten), som kæmper lidt for sin eksi-
stens. Allan fortalte, at det ikke er noget, som Danske Gymnasier har udtalt sig om, og at
det i høj grad også er forskelligt, hvad der gør sig gældende i de enkelte byer.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

6. Bestyrelsens fremtidige sammensætning
Bestyrelsen havde en konstruktiv drøftelse af de forskellige muligheder, som byder sig til i
forbindelse med dannelsen af en mulig helt ny bestyrelse efter indeværende periodes udløb.
Mens der var enighed om, at både DI, byrådet og regionsrådet fortsat skal være repræsen-
teret, så var der umiddelbart stemning for at skifte de private skoler ud med en repræsentant
fra folkeskoleområdet, selv om der blev talt både for og imod.

De lange videregående uddannelser skal også fortsat være repræsenteret i bestyrelsen,
men flere var tiltalte af muligheden for at supplere med et medlem fra de mellemlange vide-
regående uddannelser, fx VIA. Dette er umiddelbart også den eneste udvidelse, som der
var opbakning til, da flere medlemmer af bestyrelsen pegede på, at en evt. udvidelse ikke
kun er en fordel, men også rummer fx den ulempe, at der er mindre plads til det enkelte
bestyrelsesmedlem. Således skal en udvidelse af bestyrelsen nok være beskeden.
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Bestyrelsen var også optaget af, at der kunne blive lagt vægt på andre ting end blot den
formelle udpegningsberettigede organisation. F.eks. blev det nævnt, at man kunne efter-
spørge specifikke kompetencer hos de politisk udpegede (ligesom at Christina fx er lærer),
at medlemmer meget gerne må have en særlig tilknytning (fx være gamle elever fra PG som
Lotte), eller måske at de kommer fra den anden side af åen og dermed kan være med til at
bygge bro. Men også det, at bestyrelsen rummer mulighed for ledelsesmæssig sparring med
Allan, var noget som, bestyrelsen mente på en eller anden måde bør tilgodeses.

Afslutningsvist talte bestyrelsen om mulighederne for at fortsætte denne proces i den kom-
mende tid. Her syntes der at være stemning for at lade emnet blive omdrejningspunkt for et
kommende bestyrelsesseminar og her måske invitere relevante kandidater.

7. Orienteringer
Allan er meget spændt på, hvad der sker til åbent hus, der ligger bare én uge efter nytår.
Hvis han var politiker, ville han nok vælge at forlænge med en uge eller to sådan lige efter
en ferie, når man tænker på, hvordan det er gået med smittetallene efter tidligere ferier.
Uanset hvad kan vi godt lave noget alligevel. Heldigvis har vi optagelserne til de seks plan-
lagte åbent-hus-film i hus, så de er i færd med at blive klippet klar til mandag den 11. januar.

Allan orienterede om det store smitteudbrud, som PG netop har været igennem. Styrelsen
for Patientsikkerhed har rost vores smitteopsporing. l forlængelse heraf drøftede bestyrel-
sen forskellige tiltag, skolen kan iværksætte for at bidrage til, at eleverne uden for skoletid
kun afholder arrangementer, i forbindelse med hvilke det er muligt at overholde sundheds-
myndighedernes anbefalinger. Allan undersøger hos Danske Gymnasier gymnasiers juridi-
ske muligheder i forbindelse hermed.

Birgit har talt med alle elever i den klasse, hvor mange blev smittet, og hun fortalte, at ele-
verne var glade for at blive ringet op og spurgt til, hvordan de havde det.

Allan fik stor ros for sin indsats og håndtering af smitteopsporingen.

Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringerne til efterretning

8. Eventuelt

Intet.
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Underskrevet på bestyrelsesmødet d. 24. mart^2021

'^w( ^
Karsten Pedersen, formand

L^J^ ffW

Christina Kj^fersgaaj-^Thomsen

a-AÆ-
Birgit Anyiersen ^

-hyu - -W^- -
Andrea Pallesen Høvring

Lotte Bøg h Andersen

'(^7 ^q^-^

René Skjødé Andersen

(^W^/AA/f
Marianne Carøe

i(X/n ^ ^<^^^( ^-. -iT\^
Karin Holm Skj^lrfi-Rasmussen

Marcus Skov Larsen

y^- 3.̂ \/ .
Allan Friis Clausen, rektor
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