Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i lokale 215.
Tid: onsdag d. 17. juni kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Velkommen til Annette Jensen – vores økonomicontroller, der fremadrettet vil deltage i
bestyrelsesmøder i forhold til økonomi.
Svend Thorhauge deltager online fra og med punkt 4
Afbud fra Helle Vammen
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2. Godkendelse og underskrivning af referater fra de sidste møder.
Rundsendes og underskrives
Pkt. 3. Siden sidst (Orienteringspunkt)
-Fratrædelser, opsigelser og uansøgt nedsat beskæftigelsesgrad
-Nyansættelser
-At drive skole i en coronatid
-Reception for IB og kommende dimissionsfejring
-Fokusgruppeevaluering af virtuel undervisning (elevudsagn udleveret)
-Afgangselevernes evaluering af IBG i forhold til forventninger, erfaringer og image
-Ikast-Brande Kommunes beslutning vedr. måltal for ungdomsuddannelser - skolen har
afgivet høringssvar.
-Udskiftning af beton udføres af Skibbild Enterprise A/S og sker i perioden 1. juli – 7.aug.
Pkt. 4. Budgetopfølgning (orienteringspunkt ved AJE). Bilag 1.
Budgettet er nu korrigeret dels med de færre antal optagne ift. det oprindelige budget og
dels med de tilpasninger der er lavet, som følge af den lavere aktivitet.
Dette giver et budgetteret overskud på 200.000kr i 2020 og med et optimistisk, men stadig
forsigtigt bud på elevoptag i 2021 giver det et overskud i 2021 på 400.000kr.
Taget til efterretning.
Pkt. 5 Orientering om resultat fra medarbejdertrivselsundersøgelsen og
opfølgningsplan. Bilag 2.
I marts måned blev der gennemført en medarbejdertrivselsundersøgelse blandt alle
medarbejderne på Ikast-Brande Gymnasium.
Det samlede resultat for institutionen viser sammenlignet med 2017 desværre en generel
tendens med mindre tilfredshed blandt medarbejderne.

Når der opdeles på medarbejdergrupper, er der en tendens til høj tilfredshed i
administrationen og hos servicepersonalet, mens tilfredsheden i lærergruppen er lavere.
Der er iværksat en udredning af, hvad der ligger bag den lavere tilfredshed i lærergruppen
blandt andet med et møde med alle lærere 18. juni.
Bestyrelsen drøftede de forhold, som GL-gruppen havde fremhævet ift. punkter med
lavere tilfredshed.
Det blev fremhævet, at rammerne for at drive skole og for at være gymnasielærer har
ændret sig over de sidste år og at det er vigtige drøftelser på skolen. MTU er således en
god anledning til både at drøfte de ting der går godt og de ting der går mindre godt,
ligesom strategiprocessen i efteråret bliver en kærkommen mulighed for at sætte retning
og finde fælles fodslag.
Pkt. 6. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har mere eller mindre holdt pause under coronatiden bortset fra
afgangseleverne, som har holdt møde med skolen omkring huebegivenhed og dimission.
Der er blevet samlet op på evalueringer af elevrådsarbejdet for dette skoleår og dette er
videregivet til det nye elevråd.
Pkt. 7. Orientering om skoleårets indsatsområder og opfølgningsplan.
For skoleåret 2019/2020 har der været tre overordnede indsatsområder: Gode
studievaner, styrket evalueringskultur i skolehverdagen samt fortsat implementering af
gymnasiereformen.
Særligt på IB og HF er der arbejdet med at styrke elevernes studievaner.
Lærernes og elevernes evalueringer af indsatsområderne vil blive oploadet på skolens
hjemmeside.
På STX har gymnasiereformen og særligt SRP været indsatsområde. Erfaringerne herfra
evalueres på lærermøde d. 25. juni.
Resultaterne vil indgå som input i næste års indsatsområder, som vil blive endelig
defineret i forbindelse med strategiarbejdet. Der påtænkes i den forbindelse også en ny
struktur for skolens organisering i forhold til implementering af pædagogiske
indsatsområder.
Coronaens hærgen har betydet, at indsatsområderne er blevet afsluttet mere abrupt end
planlagt. Et afledt indsatsområde forårsaget af nødundervisningen er den virtuelle
undervisning, hvorfra erfaringerne og evalueringerne fremadrettet skal implementeres.
Input fra årets indsatsområder vil ligeledes blive brugt i den kommende strategiproces.

Pkt. 8. Analyse af årets optag. (UA) (Orienteringspunkt). Bilag 3, 4, 5 og 6.
Årets søgetal til gymnasiet har ikke levet op til det forventede. Det er søgt udredt, hvilke
mønstre, der ligger bag dette forhold. Antallet af elever der vælger 10. klasse i IkastBrande Kommune er på det højeste i de år, der er statistik på (siden 2013), hvilket også
betyder, at antallet af elever, der søger en ungdomsuddannelse samlet set fra 9. og 10.
klasse er lavt (516). Det bølger op og ned fra år til år og det er således et år med
lavvande.
Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse, er rekordstort (29,8%), hvilket også
betyder, at andelen, der vælger en gymnasial ungdomsuddannelse, er rekordlavt (61,6%),
og det er antallet også (318). I 2017 var der fx 422 (men det var også et år med højvande).
Antallet af elever fra Ikast-Brande kommune, der vælger STX i andre kommuner, er også
højere end de forrige år.
Konkluderende for årets optag kan siges, at få elever vælger en ungdomsuddannelse, en
stor andel vælger en erhvervsuddannelse og af dem, der vælger en (almen)gymnasial
uddannelse har søgningen i år ud af kommunen været lidt større.
Bestyrelsen drøftede mulige forklaringer og kommende indsatser ift. elevsøgningen.
Taget til efterretning.
Pkt. 9. Beslutning om tilføjelse til skolens studie- og ordensreglement
Der tilføjes en passus vedr. rygefri skoletid fra 1.aug. 2020.
Fra 1. August 2020 indføres der røgfri skoletid på Ikast-Brande Gymnasium. Det betyder,
at der ikke længere må ryges i skoletiden, hvilket også omfatter rygning af e-cigaretter,
snus og tyggetobak. Skoletiden defineres som sammenhængende skoleaktiviteter
programsat af skolen.
Tilføjelsen vedtaget
Pkt. 10. Evt.
Arnis er nu student og takker for tiden i bestyrelsen, hvilket formanden på vegne af
bestyrelsen gengælder.
Nye datoer for kommende skoleår:
Møde 24/9-25/9 samtidig med seminar.
Julemøde 9/12 på ISI
Martsmøde onsdag 24/3
Junimøde onsdag 9/6
Der udsendes outlook-invitationer.
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
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