
Referat af 68. bestyrelsesmøde tirs. 18. september 2018

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Referatet blev underskrevet, og dagsordenen godkendt. Fraværende var Marianne Carøe.

2. Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem
Nyt bestyrelsesmedlem, Liv Bøgh Kløve fra 2j, blev budt velkommen. Alle præsenterede sig.
3. Økonomi

Budgetopfølgning og likviditetsprognose pr. 31. august 2018
Thomas fortalte, jf. også sagsfremstillingen, at budgetopfølgningen ikke byder på overra-
skelser, hvorfor han ikke havde yderligere kommentarer.

Thomas havde troet og håbet på, at han kunne have udleveret en gennemarbejdet likvidi-
tetsprognose til mødet. Sådan gik det desværre ikke. l første omgang må vi henvise til den
overordnede prognose fra scenariet, og herefter har Thomas den ambition, at vi med refe-
ratet kan udsende en gennemarbejdet prognose. Dette var bestyrelsen indforstået med.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

FFL 2019

Vi vidste egentlig godt, at der ville blive sparet 2%, men hvor meget mere der ville blive
skåret i tilskuddene vidste vi ikke. Der er nemlig i lighed med tidligere år også andre punk-
ter i FFL 2019, og et godt eksempel er, at vi nu har fået 12. fase af Statens'lndkøb. Før
PL-reguleringen er det samlede tal ifølge Danske Gymnasier 2,4%. Overraskelsen i år er
en reduceret PL-regulering. Egentlig siger Finansministeriets beregninger, at vi skulle re-
gulere taksterne med 1,8%, men fordi man er kommet frem til, at PL-reguleringen sidste år
var for stor, så reguleres den beregnede regulering i år negativt med 0,9% point, hvilket
virkelig kan mærkes. Vi var ret positive overfor reguleringen sidste år og gættede på, at
den både kompenserede for lønstigningerne i 2017 og for tilsvarende lønstigninger, som
måtte komme med OK 2018. Men det var altså for tidligt at glæde sig.

Allan supplerede med yderligere et eksempel på øvrige tiltag i FFL 2019, nemlig den bespa-
relse, som betyder, at vi reelt er medfinansierende på den nye FGU (Forberedende Grund-
Uddannelse).

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.
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Investeringsrammer

Thomas fortalte om vores bidrag til baggrunden for ministeriets skrivelse til bestyrelserne
og om, hvordan vores beslutningsproces passer rigtig dårligt til det centrale ønske om "re-
alisme" i budgetlægningen.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

Nyt økonomisk scenarie

Thomas fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen, hvordan det nye scenarie bety-
der, at vi nu ikke længere er i en situation, hvor vi kan være afventende.

Christina spurgte til, om lønudgifterne er afhængige af personalesammensætningen, hvil-
ket blev bekræftet.

Lotte mener ikke at vi kan vente med at handle. Vi skal i gang nu. Allan er enig og kunne
godt tænke sig at præsentere bestyrelsen for en række dilemmaer til november eller de-
cember mødet da mange principielle spørgsmål presser sig på. Principielle spørgsmål,
som vil blive til beslutninger om, hvad det er for en skole, vi'vil være. F'.eks. vil en"evt. a'f-
skaffelse af skoleforestillingen hvert år være en spareøvelse, der vil kunne mærkes, men
som også vil ændre på vores måde at opfatte os selv på. Efteruddannelses-dilemmaet er
et andet eksempel. Allan foreslår endvidere, at seminaret primo marts kommer til at handle
om økonomiske prioriteringer, og at vi her følger op på dilemmaerne.

Christina synes, at det lyder godt at få nogle konkrete ting at tage stilling til.

Lotte foreslår, at visionen bliver udgangspunkt for seminaret, men set i forhold tit at reali-
sere visionens mål inden for den nye økonomiske ramme.

Bestyrelsens medlemmer var enige om, at seminarets fokus skal være, hvordan vi leverer
den bedst mulige skole, jf. visionen, inden for de nye økonomiske rammer.

Thol??s fortalte.' at likviditeten iføl9e scenarierne lige akkurat holder hele scenarieperioden
ud. Således vil kassen være tom herefter, hvis der ikke gøres noget, l den beregnede likvi-
ditet er dog - i lighed med tidligere scenarier - ikke taget højde for andre investeringer end
udskiftningen af personalets bærbare pc'er.

Christina spurgte om vi evt. kan sende en form for "høringssvar" til politiske kontakter på
Christiansborg. Allan ville nødigt være afsender alene og nævnte, at man evt. på for-
mandsniveau kunne slå sig sammen med de øvrige uddannelsesinstitutioner i byen.

Karsten mente heller ikke, at den enkelte institution kan "rykke noget". Bestyrelsen kom
frem til, at vi må satse på, at rektorerne i samlet flok bedre kan få ørenlyd gennem f.eks.
Danske Gymnasier. Allan fortalte, at Danske Gymnasier, som PG er medlem af er i fuld
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gang med at øve indflydelse og samarbejde med andre interesseorganisationer i uddan-
nelsessektoren.

[D. 19. september - altså dagen efter bestyrelsesmødet - kom i Information en artikel med
en længere række af uddannelsesorganisationer som afsendere, herunder også Danske
Gymnasier. Artiklen er vedhæftet.]

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning.

4. Bygninger
Thomas fortalte, at toiletterne er blevet færdige til tiden, men at der i øjeblikket er et udbed-
ringsarbejde i gang. Herudover fortalte Thomas om situationen omkring den udendørs be-
lysning, hvor der fortsat er nogle ting, som vi skal tage stilling til.

Thomas fortalte desuden om vores planer om at fælde træer på P-pladsen og tynde ud i
"skovene" omkring skolen.

Bestyrelsen tog beretningen til efterretning

5. Status på visionen
Allan fortalte med udgangspunkt i sagsfremstillingen om baggrunden for vores fokus på fra-
været i denne "status på visionen".

Vi har en aftale med Randers Statsskole og Tradium hhx og htx om, at man som elev ikke
kan flytte mellem de gymnasiale uddannelser i Randers, når man er kommet i gang med
grundforløbet. Først ved overgangen til studieretningsforløbet, når man har afsluttet grund-
forløbets to eksaminer, kan man flytte til en anden skole.

Forskellige årsager til frafald blev drøftet på mødet, bl.a. den kollektive UU-vejledning til
elever, der er vurderet uddannelsesparate til gymnasial uddannelse.

Christina gjorde opmærksom på et pædagogisk koncept, "Klar til læring", der arbejdes med
i PPR i hledensted Kommune, som hun mener også kan være af interesse for ungdomsud-
dannelser, fordi det kan føre til mere kvalificerede uddannelsesvalg.

Rasmus fortalte, at man som elev kunne mærke fx skiftet til 2.g,der byder på noget højere
krav.

Birgit supplerede med, at vi er gået lidt hårdere til eleverne i forbindelse med oprykning til
næste klassetrin, hvilket også har resulteret i, at elever er blevet udmeldt. Disse elever er
også med i det konstaterede frafald.
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Liv fortalte, at det kan være udfordrende, at der er så mange flere timer i gymnasiet - og
flere afleveringer. Dette føler hun ikke, at hun er forberedt på fra folkeskolen. Også fritids-
aktiviteter er det svært at holde fast, og venner mv. er ligeledes svært at prioritere så højt,
som man gerne ville.

Allan fortalte endvidere om vores årlige kontaktskolemøde, hvor vi fortæller UU-vejledere
om vilkårene for at gå på gymnasiet, herunder at man optimalt set bør komme til stx med et
snit på mindst 7.

Bestyrelsen tog beretning og sagsfremstilling til efterretning.

6. Resultattløn: Målopfyldelse 2017-18
Der har været nogle mål, som ledelsen ikke til fulde har opfyldt, fordi den i situationen vur-
derede, at skolen var bedre tjent med andre løsninger, eksempelvis nogle af målene vedr.
effektivisering af rengøringen, karrierelæring og afholdelse af MAPS 2 og MUS.

Effektiviseringen i rengøringen er procentvist betydelig, hvilket godt kan mærkes i rengørin-
gen.

Lotte er tilfreds med det højere niveau vedr. A-fag og specifikt vedr. Mat A. Der skal også
være en balance, så elever ikke presses til at tage et fag, som de ikke er klar til, hvorfor det
er fint, at indsatsområdet ikke har for stor vægt i den samlede kontrakt.

Ledelsen har i 17/18 været særligt presset på tid pga. en orlov. Bl.a. derfor har indsatsom-
råde 4 ikke fået helt den opmærksomhed, som hvis ledelsen havde været fuldtallig.

Især under ekstrarammen er der fradrag, som betyder, at den samlede opfyldelse er den
laveste hidtil.

Under Allans og Thomas' fravær besluttede bestyrelsen, at opfyldelsesgraden for skoleåret
2017-18 følger sagsfremstillingen.

7. Resultatløn: Indsatsområder 2018/19

Allan og Thomas fortalte kort om de foreslåede indsatsområder.

Christina spurgte til, om man har mulighed for at vælge nogle klassekammerater, som
man gerne vil fortsætte med at gå i klasse med. Allan fortalte om, hvad han har fortalt og
hørt om ved sin orientering i alle Ig-klasser. Eleverne finder det positivt, at de med både
grundforløbsklasse og den blivende studieretningsklasse kommer til at kende flere studie-
kammarater, end hvis de var startet direkte i studieretningsklassen.

På opfordring fra Christina klippes her en orientering ind om PG's karrierelæringsprojekt,
som vi har fået godkendt af regionsrådet, fra det 63. møde i november 2017:
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Projekt om karrierelæring
På det seneste bestyrelsesmøde (nr. 62) fortalte jeg, at vi har ansøgt Region Midtjylland om midler for over to
millioner kroner til at implementere "karrierelæring" i undervisningen. Medansøgere på dette projekt er Tra-
dium, Studievalg Østjylland og VIA University College.

Der er nu meget, som tyder på, at vi får næsten alle de ansøgte midler til at gennemføre projektet. Regionsrådets
forretningsudvalg har behandlet ansøgningen og indstiller følgende til vedtagelse på Regionsrådets møde den
25. oktober:

'3. Implementering af karrierelæring i undervisningen på Hhx, Htx og Stx i Randers - Paderup
Gymnasium

Formålet med projektet er at give lærerene et kompetenceløft med henblik på løbende at inddrage
karrierelæring i den daglige undervisning, så eleverne overvejer og lærer om forskellige karriere-
muligheder.

Det samlede budget er på 3,323 mio. kr., hvoraf Region Midtjylland ansøges om 2,275 mio. kr.
Projektet indstilles bevilget op til 2,035 mio. kr. Det er 0,24 mio. kr. mindre end det ansøgte beløb,
svarende til den andel der retter sig mod videndeling. Der vil desuden i forbindelse med indgåelse
af resultatkontrakt ske en tilpasning i budgettet i forhold til lærerdeltagelse."

Allan forklarede om baggrunden for, at vi vil lade os måle på et løfteevnetal vedr. eksamen
i spansk og tysk fra sommeren 2018, selv om dette ikke kan påvirkes af indsatsen i det
kommende år. Lotte synes det er fint, så længe vi fortsætter med at binde os op på udvik-
lingen i tallet.

Da fremtiden for bonus A er usikker, syntes Lotte, at det var ok, at vi i den nye kontrakt
kun ser på Mat A og ikke på A-niveaufag generelt.

Udvikling af hhv. brobygning og skolekulturen er nye punkter. Allerede nu har vi endog
meget positive erfaringer med en "spilcafé" under Ig-eventen (skolekultur).

Bestyrelsen besluttede, at det foreliggende forslag til ny kontrakt følges. Således er det
også besluttet, at ekstrarammen benyttes. Bestyrelsen bemyndigede endvidere Allan til at
indgå tilsvarende aftaler med den øvrige ledelse. Og endelig at Karsten bemyndiges til at
indgå aftalen med Allan.

8. Orienteringer
Allan orienterede om situationen i Århus.

Lotte bemærkede, at orienteringen giver anledning til at fokusere på at bevare det gode
samarbejde med Randers Statsskole.

1 httDS://www.rm.dk/Dolitik/reaionsradets-moder/daqsordener/#UdmøntningafuddannelsesDulien2017under-
temaetkarrierelæring - tak til Marianne Carøe for at gøre opmærksom på den gode nyhed og dagsordens-
punktet
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Allan kunne i øvrigt berette om, at vi ikke har "puttemiddage" her på PG.

Når vi udsender referatet, vil Thomas notere i mailen, hvilken iPad-model vi tilbyder besty-
reisens medlemmer.

Bestyrelsen tog orienteringerne, jf. sagsfremstilling og beretning, til efterretning.

9. Mødeplan for foråret 2019
Bestyrelsen besluttede følgende mødeplan for foråret 2019:

. 71. møde (seminar): fredag-lørdag 8.-9. marts.

. 72. møde torsdag d. 28.marts.

. 73.m0deonsdagd.19.juni.

Det blev besluttet, at mødet torsdag d. 1. november flyttes fra kl. 17-19 til kl. 17.30-19.30.

10. Eventuelt

Allan udleverede en oversigt over 1 .g-elevernes af studieretninger på de to dage, hvor de
har mulighed for at afprøve en studieretning. Som det fremgår, har eleverne valgt ganske
bredt, hvilket vækker håb om, at det relativt brede valg, vi faktisk så sidste år, gentages.

Ellers intet at bemærke.

Underskrevet på bestyrelsesmødet torsdag den 1. november 2018

Karsten Pedersen, formand
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