Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i konferencelokalet
Tid: 14.dec. kl. 15.15
Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.
Der blev desuden budt særligt velkommen til ny repræsentant for skolelederne Helle Vammen fra
Ejstrupholm skole.
Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen og Vicerektor Ulrik Rønne Antonsen deltager under alle punkter
med undtagelse af punkt 6.
Pkt. 2
Underskrivning af referat af møde den 28. sept.
Underskrivning udsat til næste møde.
Pkt. 3
-

Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde.
Godkendelse af særlig studieretning med idræt b.
Indvielse af nyt judotiltag d. 28. okt.
Orientering om kollegiedrøftelser
Uddannelsesudbud i nærområdet
Ny formand danske gymnasier og gymnasiernes selveje/taxameterfinansieringen

Ikast-Brande Gymnasium er et ud af 22 gymnasier der i en forsøgsperiode må udbyde en studieretning
med idræt B. Dette vil ske fra skolestart 2018.
Judoens dag blev fejret på IBG 28. oktober med mange gæster, så der er håb for flere judoelever
fremover.
Kort orientering om muligheden om at indrette ungdomsboliger i det tidligere plejehjem
Frisenborgparken. Kommunen er i kontakt med forskellige boligselskaber med henblik på en
fornuftig løsning, som evt. kan stå klar fra 1/1-2019. Der var opbakning til at afsøge mulighederne,
da der kan skabes et meget attraktivt studiemiljø for vores elever fra hovedsageligt IB, men også STX
og HF.
Fra nærområdet orienteres om, at Herningsholm, ligesom de andre ansøgere, har fået nej fra
ministeriet til at udbyde HF. Herningsholm er desuden i fusionsplaner med Agroskolen, men det
forventes ikke at have betydning for vores EUX-udbud.
Afslutningsvist orienteres der om, at Danske Gymnasier har fået ny formand. Birgitte Vedersø fra
Gefion Gymnasium. Det forventes at betyde en stærkere stx-profil i medierne. Rektor orienterede
desuden om en vis politisk røre omkring gymnasiernes selveje og taxameterfinansiering.
Taget til efterretning
Pkt. 4.
Orientering om elevernes valg af studieretninger + elevernes evaluering af det nye
grundforløb.
-Materiale udleveres på mødet

Grundstrukturen i det nye grundforløb og processen med elevernes valg af studieretning blev
gennemgået. 92% af eleverne angiver, at de har været tilfredse med grundforløbet samlet set.
Det bemærkes desuden, at såvel det faglige niveau som arbejdspresset har ramt elevernes
forventninger. Mange elever er blevet mere afklarede og knap en tredjedel har valgt en anden
studieretning end de forestillede sig, før de startede. Eleverne angiver deres interesser, adgangskrav
til videre studier og deres faglige niveau som de mest betydningsfulde elementer for valget.
13 elever skulle vælge om pga. studieretninger, der ikke blev oprettet, mens en håndfuld har valgt
om på eget initiativ.
Den endelige klassefordeling blev som følger:
•
•
•
•
•
•
•

1a: EN A, FR/SP/KI/TY A, Ty B/lat C (25 elever)
1b: MU A, EN A + MU A, MA A (24 elever)
1c: SA A, EN A (27 elever, heriblandt 10 med sport)
1d: SA A, EN A + SA A, MA A (28 elever)
1x: MA, Fy, Ke (28 elever)
1y: BI A, Ke B (24 elever)
1z: BI A, Ke B (25 elever, heriblandt 10 med sport)

Det bemærkes med glæde, at det for første gang siden den forrige reform er lykkedes at oprette en
sproglig klasse, hvor eleverne har tre sprog. Der er desuden en større andel af elever med en
naturvidenskabelig studieretning end tidligere (40%).
Samlet set en stor tilfredshed med grundforløbet og valgene, som også har levet op til de politiske
intentioner i reformen.
Taget til efterretning.
Pkt. 5. Aktuel økonomi jf. bilag 1
5.1 Budgetopfølgning
Der forventes for 2017 i alt 783,6 årselever mod oprindeligt budgetteret 775,2.
Elevsammensætningen er: STX 514,2, HF 114,8, IB og pre IB 147,9 og brobygning m.v. 6,7.
For 2017 forventes et overskud på t.kr. 139 mod budgetteret t.kr. 280. Budgetkorrektionen er
forventninger pr. ultimo november og kan ændres som følge af et mere eller et mindre forbrug af de
enkelte omkostninger.
Der er i budgetkorrektionen ikke taget højde for regulering af skyldig løn og skyldige feriepenge pr.
den 31. december 2017. De skyldige beløb forventes at være stort set lig skyldige beløb pr. 31.
december 2016.
Der var spørgsmål til likviditet og egenkapital, hvilket ser meget fornuftigt ud.

Bestyrelsen tog budgetopfølgningen for 2017 til efterretning
5.2 Budget 2018 + prognose for 2019-20
Der forventes i 2018 i alt 780,5 årselever, fordelt på 524,1 på STX, 116,4 på HF og 140 på IB og
pre IB.
Skolens statstilskud nedsættes hvert år med 2% men fremskrives dog med den forventede
lønregulering. Statstilskuddet forventes i 2018 at være kr. 64.028, mod t.kr. 64.504 i
budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 66.382 i årsregnskabet for 2016.
Den samlede løn er budgetteret til at udgøre i alt t.kr. 50.985, mod t.kr. 52.012 i budgetkorrektionen
for 2017 og t.kr. 50.899 i årsregnskabet for 2016.
De lavere lønudgifter skyldes lærerstillinger, der ikke genbesættes efter pensionering. Denne
effektivisering vil som udgangspunkt betyde flere undervisningslektioner for den enkelte lærere,
men der er også mulighed for at være sparsommelig i holdoprettelsen, hvilket reformen giver bedre
mulighed for end tidligere. Samtidig er det vigtigt at være meget skarpe i vikardækningen af
barselsorlov.
De samlede øvrige nettoomkostninger er budgetteret til at udgøre i alt t.kr. 10.993 (inkl. t.kr. 650
afsat til selvrisiko) mod budgetteret t.kr. 10.428 i budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 11.839 i
årsregnskabet for 2016. Som året skrider frem kan statens selvforsikring bruges til fx at fremskynde
vedligehold og dermed gøre de efterfølgende år mere overkommelige.
Der er i budget 2018 afsat t.kr. 1.043 til afskrivninger mod t.kr. 1.137 i budgetkorrektionen for 2017
og t.kr. 1.307 i årsregnskabet for 2016.
Ud over løn, øvrige omkostninger og afskrivninger er der afsat t.kr. 759 til netto renteudgift mod
t.kr. 788 i budgetkorrektionen for 2017 og t.kr. 772 i årsregnskabet for 2016.
Der forventes for 2018 et overskud på t.kr. 247.
Bestyrelsen godkendte budget for 2018
Pkt. 5.
Nyt fra elevrådet
Elevrådet har holdt Rystesammendag fredag d. 1/12, med teambulding, kommunikationsøvelser og
fremtidsværksted, hvor de drøftede hvilke ønsker, de har for skolen.
Der blev valgt en ny formand og ny næstformand. Skiftet for den ene elevrepræsentant i bestyrelsen
sker først til sommer. De har desuden nedsat et aktivitetsudvalg, et globalt udvalg, et kantineudvalg
og et vedtægtsudvalg.
Pkt. 6.

Beslutning vedr. udmøntning af rektors resultatlønskontrakt jf. bilag 2.

Rektor og øvrige chefer er omfattet af statens regler om resultatlønskontrakter. Formålet med
kontrakten er bl.a. at understøtte dialogen mellem bestyrelse og ledelse om fastsættelse og
gennemførelse af væsentlige lang- og kortsigtede målsætninger.
Rektors løn er sammensat af grundløn, cheflønstillæg, resultatløn og tillæg for særlig
indsats/merarbejde. Den økonomiske ramme for resultatkontrakten er bestemt af skolens størrelse
og udgør på Ikast Brande Gymnasium kr. 120.000.
For så vidt angår øvrige chefer er rammen for den enkelte chef kr. 60.000. Det er rektor, der tager
stilling til øvrige chefers kontrakter.
Der vedlægges status vedr. resultatkontrakt for 2017 mhp. udmøntning.
Der var enighed om at følge indstillingen på 111.066,62 kr.
Der blev desuden uddelt ros til rektor for den første tid på skolen.
Pkt. 7.

Beslutning om ferieplan 2018 jf. bilag 3+4

Det blev noteret, at dimission i 2018 ligger sent, nemlig 29. juni.
Ferieplanen blev godkendt.
Evt.
Formanden orienterede om, at det i anledningen af at det er Hanna og Aages sidste musical er der
taget initiativ til at oprette et kor med udgangspunkt i gymnasiet for tidligere elever og forældre.
Til næste møde inviteres de nye medlemmer og den nye bestyrelse har sit første møde sammen i
juni.
Mødet slutter med omvisning på Kunstmuseet Heart i Birk (Herning) og efterfølgende
julebuffet samme sted. Husk venligst at melde fra inden d. 12.dec., hvis I ikke deltager.
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

