Bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i lokale 215.
Tid: Onsdag d. 9. juni 2021 kl. 15.15
Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Jakob Mølgaard.
Sune Thejsen Thyssen deltager i mødet til og med pkt. 5.
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Afbud fra Anders
Cecillie ikke mødt
Der bliver budt velkommen til Jakob og der er en kort præsentationsrunde.
Dagsorden godkendt
Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referat fra sidste møde er godkendt digitalt
Pkt. 3. Siden sidst (Orienteringspunkt)
Ansættelser og fratrædelser:
-

-

I vikariater er ansat:
o Mads Clemmesen med fysik og matematik
o Ida Jørsing Nissen med engelsk og billedkunst
o Anna Helene Nielsen med samfundsfag og dansk
I fast stilling er ansat:
o Sanne Enggaard Pedersen med biologi og idræt
Vi siger farvel til Claus Hummelmose og Kristian Breinholt Iversen, der rejser til hhv. det Kristne
Gymnasium i Ringkøbing og til Greve Gymnasium.

Optag siden sidst
-

Lille fremgang med 11 flere end sidst. Der mangler stadig de sidste HF’ere ift. budgetkorrektionen,
men der er også tid til august.

Status på genåbning og forlængelse af skoleåret
-

21. maj kom alle elever tilbage og selvom skoleåret var næsten gået, var det dejligt. Pga. de aflyste
eksaminer var skoleåret for afgangselever forlænget til 4. juni.

Coronatestcenter på skolen
-

Det er gået rigtig godt og mere smidigt end forventet. Vi satser på, at vi ikke skal tilbyde test på
skolen til august.

Fagligt efterslæb og trivselsmidler
-

Vi har fået cirka 600.000kr og har været udfordrede på, at få plads til forskellige initiativer i
skemaet, men der er især for fortsætterklasserne været mange aktiviteter. Vi har i sidste øjeblik
fået besked om, at ubrugte midler må gemmes til andet halvår af 2022.

Kantinedrift fra Herningsholm
-

Kan drive kantinen uden tilskud, da de kører mange forskellige kantiner og derfor har
stordriftsfordele. De startede 1. april og der er umiddelbart tilfredshed med tilbuddet.

Vild have projekt på en del af skolens udeområde – herunder bålplads
-

Derudover etablering af cykelstativer, så cyklerne i næste skoleår kan komme ud af skolegården, så
der er mere plads til hyggelige opholdsområder.

Afvikling af dimission
-

-

Der er en grænse på 500 mennesker i alt, så der må kun være én gæst pr elev til arrangementet i
Quben. Yderligere én kan dog følge det fra et klasselokale, hvor der til sidste også uddeles
eksamensbeviser. Er faringen fra sidste år viser, at der var rigtig god stemning i klasselokalerne.
Bo Boje Skovhus er 40-års jubilar og har allerede indspillet såvel tale som sang til dimissionen.

Pkt. 4. Status på skolens strategiarbejde og processen videre frem. Bilag 1. (Orienteringspunkt).
Procespapir med status på strategiarbejdet på skolen blev gennemgået. Skolens vision, mission,
værdier og 4 pejlemærker blev vedtaget på bestyrelsesmødet i dec. 2020. Der arbejdes pt. med
oversættelse af de 4 pejlemærker i skolens 3 uddannelsesteams. Relevante indsatser som
opfyldelsen af pejlemærkerne kalder på klarlægges for den kommende femårsperiode. Papiret er i
proces og skal ses som dynamisk. Noget nyt vil dukke op undervejs, andet vil måske vise sig ikke
realiserbart.
Næste step er færdiggørelse og præcisering af målsætninger for femårsperioden. Herefter skal der
til hvert skoleår tages beslutning om konkrete indsatser for det enkelte skoleår. Årshjulet vil være,
at skoleårets indsatser præsenteres for bestyrelsen på septembermødet 2021, evaluering af
skoleårets indsatser præsenteres på junimødet, opfølgningsplan og fastlæggelse af nye
indsatsområder sker på septembermødet 2022 og så fremdeles.
Arbejdet med etablering af en Hall of Fame for sportselever blev nævnt. Der arbejdes mod en
indvielse i september.
Derudover en kort drøftelse af behovet for også at tilpasse strategi og indsatsområder til, at der
også skal bruges energi for både elever og medarbejdere på at komme tilbage efter coronatiden.
Punkt 5. Drøftelse og beslutning vedr. investering i nye udenomsidrætsfaciliteter samt dræn af
udeområder
Som forudsætning for indfrielse af strategiplanens pejlemærke 4 om at være Danmarks bedste
eliteidrætsgymnasium foreslåes investering i en ny idrætsmultibane. Ligeledes ønskes bold- og
idrætsplænerne drænet.

Sune Thyssen gennemgik dels status på de nuværende udearealer, samt ønsker og behov for
fremtiden. Derudover blev to forskellige oplæg fra entreprenører til dræning af området, samt tre
forskellige tilbud på etablering af multibane præsenteret. Der ønskes en multibane på 1.260 kvm.
(som vil være Danmarks største på et gymnasium) med tilhørende atletikfaciliteter og udendørs
træningssystem. Anlægget vil give mulighed for at have rigtig mange elever i gang samtidig og vil
også være en gevinst for eleverne i pauserne og udenfor skoletiden.
Det besluttedes at sætte gang i dræningsopgaven hurtigst muligt.
Der nikkes til multibanen, hvor der skal tilknyttes en rådgiver som skal støtte ift. miljø, holdbarhed
og dræn af den nuværende asfaltbane. Herefter vil et udvalg bestående af formandskabet, Bo
Sand og Jakob sparre med skolens ledelse og idrætslærere om det endelige setup.
Pkt. 6. Budgetopfølgning (orienteringspunkt ved AJE). Bilag 2.
Det relevante bilag blev gennemgået og ændringer siden sidste budgetopfølgning blev fremhævet.
På indtægtssiden er de nogle få ændringer ift. optag og så er der kommet et tilskud til
kvalitetsudvikling på 150.000kr.
På udgiftssiden er lønnen tilpasset ift. lønstigninger som følge af OK21 og de konkrete
vikaransættelser er taget med. Studieture og nye brochurer er skubbet til 2022, hvilket reducerer
udgifterne ligesom mange omkostninger som fx kursusaktivitet er lavere pga. coronasituationen.
Derudover er der lavet en aftale med kommunen om, at vi ikke skal betale grundskyld.
Samlet et overskud i den nuværende korrektion på 1,9 mio. kr. Det vides ikke konkret, hvor meget
der kan straksafskrives af ovenstående projekt, men måske omkring en halv million. Derudover vil
skolens ledelse jf. forrige bestyrelsesmøde se på, hvilke investeringer der passende kan placeres i
2022.
Pkt. 7. Nyt fra elevrådet
Der har ikke været afholdt elevrådsmøde, men fokuseret på eksamen og skoleårets afslutning.
Derfor passer det også fint, at de tildelte midler til elevrådene kan skubbes til starten af næste
skoleår.
Pkt. 8. Analyse af årets optag. (UA) (Orienteringspunkt).
Søgemønstre for elever med bopæl i Ikast-Brande kommune blev gennemgået. Det bemærkes, at
andelen af elever fra 9. og 10. klasser der tager en erhvervsuddannelse er dykket til knap 25%
efter sidste år at have været næsten 30%, hvilket dog stadig er 5%-point over landsgennemsnittet.
Andelen af elever der tager en STX er fortsat lavere end landsgennemsnittet.
Sidste år var der rekordmange elever fra 9. klasse, som valgte 10. klasse (54%). Dette mønster har
gentaget sig igen i år (58%), hvilket har annulleret effekten af de mange elever der er kommet fra
10. klasse i år. Det samlede antal ansøgere til ungdomsuddannelser fra 9. og 10. klasse er således
stort set identisk med sidste år efter at være gået i bølger de seneste år.

Når man ser på, hvor eleverne fra Ikast-Brande kommune vælger STX bemærkes det, at antallet
der vælger Herning Gymnasium er lavere end sidste år, mens antallet der vælger Silkeborg
Gymnasium er højere end tidligere. Dette kalder på fortsat fokus på brobygningsaktiviteter i hele
kommunen.
Pkt. 9. Bestyrelsens konstituering
Der skal vælges en ny næstformand i bestyrelsen. Formand og rektor foreslår, at Svend Thorhauge
vælges som ny næstformand.
Besluttet som indstillet.
Til septembermødet drøftes desuden en kompetenceanalyse i bestyrelsen med henblik på den
kommende bestyrelsesperiode.
Pkt. 10. Nye datoer for møder i skoleåret 2021/22
Tirsdag d. 28. september
Onsdag d. 8. december med efterfølgende spisning
Onsdag d. 23. marts
Onsdag d. 8. juni
Der udsendes kalender invitation i Outlook.
Pkt. 11. Evt.
Emily Victoria Karred Møller modtog tak for hendes store indsats i bestyrelsesarbejdet.

Med venlig hilsen

Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

