Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Start på skolens nye kollegie Frisenborgparken 28-30
Herefter konferencelokalet på Bøgildvej 6, 7430 Ikast
Tid: 25. sept. kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen deltager i mødet og gennemgår budgetopfølgning.
Velkommen til ny elevrepræsentant i bestyrelsen Arnis Prokopovics, som er skolens
elevrådsformand
Dagsorden godkendt
Pkt. 2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Rundsendes og underskrives
Pkt. 3. Opfølgning og siden sidst. (MDH)
-skolestart + status på elevoptag
10 elever mere end junimødet og 19 flere end i marts, hvilket svarer til den tilvækst vi har haft de
tidligere år.
-skoleopstart for lærerne ved Lene Tanggaard om vanebrud og kreativitet
-opfølgning med pædagogisk dag d. 18. sept. med lærerworkshops på AU Herning.
-årets første fællesarrangement med Julius Mygind om motivation, livskriser og misbrug
-genbesøg fra Tanzania i december
Der opfordres til en god pressedækning af besøget.
-der er indgået lokal aftale vedr. den nye ferielov med skolens GL-personale
Der udtrykkes tilfredshed med den indgåede aftale fra lærerside
-Elevbesøg i Salzwedel samt deltagelse ved Friedrich Ludwig Jahns Gymnasiums 275 års jubilæum
-Korstævne på IBG med besøg af 500 elever fra 7 andre gymnasier
Pkt. 4. Skoleårets indsatsområder for 19/20. Bilag 1.
For skoleåret er der tre overordnede indsatsområder: Gode studievaner, styrket evalueringskultur i
skolehverdagen samt fortsat implementering af gymnasiereformen. Hvert V-team udfolder
indsatsområder med initiativer, der er meningsfulde i forhold til en række delindsatser.
Gennemgået og taget til efterretning

Pkt. 5. Nyt fra elevrådet
Elevrådet arbejder på en ny struktur, hvor der indføres et ekstra niveau - en elevrådsbestyrelse og
hvor ansvar og rollefordeling mellem de forskellige led bliver tydeligere for på den måde at give
plads til gode drøftelser og en god kommunikation til og fra klasserne.
Kort om forskellige emner elevrådet arbejder med.
Pkt. 6. Orientering om det afsluttede skoleårs eksamensresultater + fravær. Beslutning om
fastsættelse af måltal for indeværende skoleår.
Årets resultater med 5,7 på HF og 7,4 på STX er bedre end sidste år og er umiddelbart også bedre
end den socioøkonomiske reference (dvs. der er er positiv løfteevne). IB-resultaterne viser også en
større andel beståede end sidste år.
Derudover er de specifikke mål for året omkring løft af matematikkarakterer og mere præcise
predicted grades nået.
Bestyrelsen uddelte ros til lærerne for den gode udvikling.
Mht. fravær, så er det fysiske fravær både samlet og for alle uddannelser nedbragt ift. forrige
skoleår fra 9,0% til 8,3%. Det skriftlige fravær er steget fra 5,1% til 5,3%. I skoleåret 2017/18 var
landsgennemsnittet 9,5% for fysisk fravær på tværs af de gymnasiale uddannelser.
Der var generelt glæde over udviklingen på trods af, at de opstillede måltal ikke er nået til fulde.
Det besluttedes at fastholde måltallene fra sidste skoleår.
Pkt. 7. Stillingtagen til røgfri skole fra aug. 2020 samt stillingtagen til passus om muligheden
for test for alkohol og andre rusmidler.
Ikast Brande Kommune har vedtaget, at der skal være røgfri arbejdstid i kommunen fra 1. maj 2020.
Ikast Brande Gymnasium og Handelsgymnasium Ikast-Brande ønsker at bakke op om denne
beslutning ved at overgå til røgfri skole pr. 1. aug. 2020.
Institutionen har endvidere mulighed for i sine studie- og ordensregler at fastsætte regler om, at
institutionen kan anmode en elev om frivilligt at medvirke til en test for alkohol og andre rusmidler.
Der var en drøftelse af rammerne og udfordringerne ved indførsel af røgfri skoledag, men også en
konstatering af at det under alle omstændigheder vil være med til at trække i den rigtige retning.
Bestyrelsen fulgte dermed indstillingen om, at Ikast-Brande Gymnasium indfører røgfri skoledag
fra august 2020.
Der var opbakning til ændring af studie- og ordensregler ift. rusmidler.
Pkt. 8. Orientering vedr. den ny chefaftale og beslutning om lønpolitik for skolens ledelse.
Bilag. 2.
Med virkning fra 1. jan. 2019 er der indgået ny chefaftale mellem finansministeriet og
akademikerne om nye chefaftaler for selvejende institutioner på Undervisningsministeriets område.
I et orienteringsbrev til skolens bestyrelsesformand fremgår det, at der er sket en ny
lønrammeindplacering af skolens rektor, der indebærer en ny lønrammeløn jf. bilag 1. Pga. udsving
i elevgrundlaget er rektorstillingen på IBG nu teknisk indplaceret på skalatrin 37 mod tidligere 38.

Bestyrelsesformanden har dog gjort indsigelse mod denne indplacering i henhold til ”Aftale af 25.
feb. 2008 om løn og ansættelsesforhold for rektorer ved almene og private gymnasier”.
Det fremgår af ovennævnte aftale, at rektorer på skoler med mere end 700 elever indplaceres i
lønramme 38. Endvidere er det i den nye aftale vægtet, at en skoles kompleksitet bør indgå som et
kriterie ved vurdering af ledelsesopgaven på gymnasieskolerne.
På Ikast Brande Gymnasium er der jævnfør vores årsrapport i 2018: 757 årselever og i seneste
optælling i foråret 2019: 720 årselever. Samtidig er Ikast Brande Gymnasium en kompleks
gymnasieskole med udbud af 4 ungdomsuddannelser nemlig STX, HF, IB og EUX.
Uanset udfaldet af bestyrelsesformandens indsigelse ønsker skolens rektor i den forbindelse pr. 1.
jan. 2019 at overgå til den nye chefaftale med mulighed for at bevare den samlede løn, som
vedkommende oppebærer i dag. Den øvrige ledelsesgruppe ønsker ligeledes pr. 1. jan 2019 at
overgå til den nye chefaftale. Chefgruppen har retskrav på at overgå til den nye aftale pr. 1. jan.
2019.
I den forbindelse ønskes bestyrelsens stillingtagen til en ny lønpolitik for skolens ledelse.
Bestyrelsen bakkede op om den nye lønpolitik for skolens ledelse, dog ønskes indført, at rektor har
en årlig lønsamtale, hvor bestyrelsen efterfølgende orienteres om principperne for udviklingen.
Punkt 9. Økonomi. Bilag 3.
Budgetopfølgningen viser, at de besparelser der blev fundet i foråret giver et balanceret budget
omkring nul. Der er sket nogle små forskydninger på udgiftssiden, mens indtægten for de
nytilkomne elever også er med, men jo har endnu større indvirkning næste år, når de tæller fuldt
med.
Der er ikke medtaget overslag for de kommende år pga. den nuværende usikkerhed omkring 2%besparelserne.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Pkt. 10. Evt.
Bo Sand viderebragte en generel positiv omtale af Ikast-Brande Gymnasium i
kommunalbestyrelsen. Rektor roste også det gode samarbejde med kommunen.
Decembermødet flyttes til onsdag d. 18. december. Der udsendes en ny Outlookinvitation.
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

