Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast
Tid: 21. marts 2017 kl. 13.45 - 16
Pkt. 1
Godkendelse af dagsorden
Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent.
Revisor Kim Vorret (PWC) deltager i mødet og gennemgår årsrapporten
Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen deltager i mødet og gennemgår pkt. 4.c+d.
Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem elevrådsformand Shangary Sivanesan
Afbud fra Berit Eika
Præsentation bordet rundt af hensyn til det nye medlem.
Taget til efterretning.
Pkt. 2
Underskrivning af referat af møde den 15. dec. 2016
Referatet underskrevet.
Pkt. 3

Opfølgning på beslutninger fra seneste bestyrelsesmøde.

Et lille udvalg har lavet en undersøgelse af politikken omkring elevbetaling i lokalområdet og på
baggrund af dette besluttes det, at det ikke er tidspunktet for elevbetaling nu.
Bestyrelse drøftede dette kort og bakkede op om beslutningen.
Pkt. 4
4.a

Økonomi
Gennemgang og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat ved revisor
(Bilag a) (Årsrapport fremsendes fredag d. 17. marts på mail og udleveres på mødet)

Revisor Kim Vorret gennemgik årsrapporten og revisorprotokollatet.
Protokollatet er uden kritiske bemærkninger dvs. en blank påtegning.
Årsrapporten viser, at skolen har en sund økonomi med en god likviditet. Årets resultat på 1,2
millioner kroner er det samme som sidste år og blev højere end prognosen fra 31/7 blandt andet fordi
det nye varmeanlæg ikke som forventet blev straksafskrevet, og lønudgiften til kantinen siden 1.
august har kunnet faktureres til kommunen.
Revisor Kim Vorret gennemgik desuden bestyrelsestjeklisten, som er et nyt tiltag fra ministeriet.
Ansvaret er uændret, men tjeklisten er ny.
Blandt årets resultater blev fremhævet, at eksamensresultatet for både STX og HF i 2016 var over
landsgennemsnittet og på STX det højeste i skolens historie.

Bestyrelsen uddelte stor ros til skolens rektor, ledelse, lærere og øvrige personale for et flot resultat
på alle måder. Bestyrelsen opfordrede samtidig skolens ledelse til aktivt at bruge resultaterne i
markedsføringen af skolen.
Bestyrelsen godkendte regnskabsinstruksen, årsrapporten og revisionsprotokollatet.
Vicerektor Kenneth Tollund bemyndigedes desuden til at signere den elektroniske indberetning
digitalt.

4.b
Orientering om årets elevoptag
Ansøger tallet pr. 13. marts 2017 til Ikast-Brande Gymnasium

I alt incl. opmærksomhedslisten
(8 elever på Pre-IB skal til optagelsesprøve, 7 elever er
på opmærksomhedslisten)

STX
169

HF
70

Pre-IB
47

IB

I alt
304

21

Ansøger tallet pr. 18. marts 2016 til Ikast-Brande Gymnasium

I alt incl. opmærksomhedslisten
(6 elever på opmærkomhedslisten)

STX
HF
Pre-IB
IB
174
46
52

I alt
21

Samlet difference mellem budgetteret og realiseret elevtal er pr. dags dato: +19
På mødet vil Ulrik Antonsen vise søgningen fra udvalgte skoler og postnumre fra IBK.
Med ansøgertallet for 2017 foreslås at oprette 7 STX, 3HF, 2 IB, 2 Pre-IB
I løbet af efteråret vil der sandsynligvis komme nogle sportselever til udefra, og der vil sandsynligvis
være pre-IB elever, der vil vælge STX i forbindelse med 1.g´ernes valg af studieretning.
Derfor foreslås det at oprette 7 STX klasser. Det svarer på nuværende tidspunkt til 24 elever i hver
klasse. Det giver gode muligheder for øget opmærksomhed på den enkelte elev i grundforløbet og
formodes at være fordrende for fastholdelse.
Det oplyses, at der er 18 ansøgere på HF fra 9. klasse.
Ift. den geografiske spredning af ansøgerne, så kommer eleverne igen fra hele landet, hvilket skyldes
IB og vores tilbud til elitesportsudøvere. Det er værd at bemærke, at gymnasiet har en flot søgning

293

fra alle dele af kommunen. Der er mange parametre, der påvirker elevoptaget fra den enkelte skole,
og der er både positive og negative udsving. Det er dog bemærkelsesværdigt, at kun 13 elever fra ISI
(mod 25 sidste år) har søgt Ikast-Brande Gymnasium, hvilket ledelsen vil undersøge nærmere.
Agroskolen har oplyst, at der er 8 ansøgere til EUX. Efter en kort drøftelse blev det besluttet at oprette
holdet, men samtidig støtte Agroskolen endnu mere ift. markedsføring af EUX.
Taget til efterretning.
4.c

Vedtagelse af rektors resultatlønskontrakt (Bilag B)

Rektors resultatlønskontrakt blev vedtaget efter en kort drøftelse.
Pkt. 5

Valg af revisor (Bilag C)

Der er indhentet tilbud fra tre forskellige revisionsfirmaer og de er blevet vurderet på fire parametre.
- Kendskab til skoleformen
- Lokal revision
- Revisionens bemanding
- Pris for udførelse af den lovpligtige revision
På baggrund af dette indstiller ledelsen, at revisionsopgaven overdrages til BDO, hvilket bestyrelsen
bakkede op om og besluttede.
Pkt. 6

Drøftelse af nyt fra Elevrådet

En gruppe fra elevrådet har holdt en række møder med rektor og skolens pædagogiske IT-vejleder og
kommet frem til et kodeks for digital dannelse på skolen. Elevrådet har efterfølgende præsenteret det
på en morgensamling. Med udgangspunkt i skolens motto omkring seriøsitet og sammenhold er de
kommet frem til følgende:
- IT anvendes kun når læreren vælger, at det er undervisningsrelevant fx IT-værktøjer, Internet
og sociale medier.
- Misbrug af skolens netværk er ikke tilladt fx misbrug af andres login, ulovlig streaming af
film og serier, distribution af ulovlige nøgenbilleder osv.
- Alle er ansvarlige for at skabe et godt fællesskab også et godt digitalt fællesskab. Dette kræver
plads til forskellighed og respekt for det enkelte individ.
- Det betyder, at man siger fra over for digital mobning, både når man er selv er involveret, og
når man observerer andre er det.
- Alle har ret til ikke at blive udsat for diskrimination på baggrund af køn, race, seksualitet og
religion

Anledningen til arbejdet med dette kodeks har været historier i medierne omkring deling af
krænkende materiale, hvilket ifølge elevrådet ikke lige nu er et problem på skolen.
Taget til efterretning.

Pkt. 7

IB Career-related Programme (CP): Et muligt nyt uddannelsestilbud på IBC

I udlandet udbydes under IB-organisationen en erhvervsrettet ungdomsuddannelse CP, som i
øjeblikket ikke udbydes i Danmark. Den kommer tættest på det, vi i DK udbyder som EUX eller det
nye HF, men uddannelsen henvender sig dels til elever, som ikke taler dansk, men også til danske
elever, der ønsker en mere erhvervsrettet uddannelse, og som har sigte på at søge videre til
internationale, engelsk-sprogede virksomheder i området, evt. med en kort videregående uddannelse
som genvej. Der er bl.a. indlagt tvunget virksomhedssamarbejde i uddannelsen. En sådan
uddannelse vil vi gerne kunne udbyde på IBG. De IB fag, der vil skulle indgå, vil kunne samlæses
med vores nuværende IB DP. Vi har forespurgt ministeriet om en evt. procedure for at få en sådan
ny uddannelse godkendt i DK. Ministeriet har svaret:
”Det fremgår af IBDP-aftalen, at det senest efter fem år, dvs. senest i 2019, skal vurderes, dels om
der er behov for en yderligere udvidelse af antallet af udbydere af IBDP i offentligt regi, dels om
det er hensigtsmæssigt, at der via IB er etableret en uddannelsesretning, der ikke er reguleret af
danske myndigheder, herunder vurdering af uddannelsens kvalitet. Hvis I ønsker at arbejde videre
med et forslag om evt. udbud af IBCP, kan det være naturligt at lade også denne udbudsmulighed
indgå i en evt. kommende proces for udbud af IBDP.
På den baggrund vil vi fra ministeriets side foreslå, at I i givet fald i første omgang foretager en
nærmere vurdering af og beskrivelse af et sådant uddannelsesbehov, evt. i samarbejde med andre
IB-skoler, og nærmere beskriver indholdet af det uddannelsestilbud, I overvejer.
Ledelsen indstiller, at der igangsættes en undersøgelse med henblik på at afdække behovet og
muligheden for at kunne udbyde en sådan uddannelse på IBG.
Der var bred enighed i bestyrelsen til at arbejde videre med dette og skolens ledelse bemyndiges
således til at undersøge behov og muligheder nærmere. Der blev desuden opfordret til at søge lokale
fonde om midler til dette formål.
Pkt. 8
Kantinefællesskab med kommunen
Vi har evalueret efterårets aftale med kommunen, hvor de i en prøveperiode har overtaget skolens
kantinedrift. Kommunen har kunnet præstere en rentabel drift, og vi er tilfredse med kantines
udbud. For IBG har det betydet kantinedrift uden omkostninger. Men kommunen har ikke juridisk
lov til at drifte vores kantine, selv om begge parter ønsker dette. En løsning kan være, at vi etablerer

en fælles fond med en indskudskapital på ca. 200.000 kr., som hver af parterne indskyder, og at
denne fond driver kantinen.
Ledelsen indstiller, at IBG sammen med Kommunen går videre med udarbejdelse af vedtægter og
stiftelsesdokumenter for en fælles fond, som med indskudskapital fra hhv. gymnasiet og
kommunen, kan drive kantine til at dække behovet for forplejning begge steder.

Der er usikkerhed om, hvilken model der rent juridisk kan lade sig gøre. Bestyrelsens opfordrede
skolens ledelse til at fortsætte arbejdet med at sikre et godt kantinetilbud for skolens elever og
ansatte, da det må anses som værende en afgørende faktor for elevernes trivsel og læring.

Pkt. 9.

En stoleløsning til Quben

Efter en kort drøftelse af problemets omfang og mulige løsninger opfordredes skolens ledelse til at
undersøge en mulighed med flytbare stole af filt.

Pkt. 10

Evt.
-Forårsfestival
-biblioteket

Skolen afholder fredag 24/3 for anden gang Forårsfestival og alle er velkomne.
Rektor informerede om, at skolen har opsagt samarbejdet med biblioteket, således at der ikke
længere er et aktivt bibliotek på skolen. Eleven vil i fremtiden benytte sig direkte af bibliotekerne i
Ikast, Brande og Herning.
Desuden blev det nævnt af formanden, at der 17. maj er afsløring af Bjørn Nørgaards kunstværk i
området mellem gymnasiet og den internationale skole. For øvrigt samme dag som IB-eleverne har
deres sidste eksamen.
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

