Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i konferencelokalet
Tid: 18. sept. kl. 15.15
Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden
Velkommen til ny elevrepræsentant Sarah Katrine Houe fra 3x
Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen deltager i mødet og gennemgår pkt. 7 om økonomi.
Der er afbud fra Bo Jensen og Svend Thorhauge.
Dagsorden blev godkendt
Pkt. 2. Underskrivning af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende sammen med en bemyndigelse til at anvende
Mobilepay.
Pkt. 3. Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde. (MDH)
3.1.Orientering: Siden sidst
Rektor orienterede om, at skolen har været ramt af et par langtidssygemeldinger og har derfor ansat
to vikarer:
Tobias Munck Sørensen (matematik)
Karina Østberg Therkelsen (idræt)
Der skal desuden findes en ny løsning for håndtering af løn, da Herning HF og VUC har ønsket at
opsige samarbejdet om en fælles lønmedarbejder.
Rektor orienterede desuden om udfordringer med vores udvekslingstur til Wilmington i North
Carolina pga. orkanen Florence.
IBG har siden sidst været i pressen (P4), da en landsundersøgelse viser, at elever fra IBG er særligt
gode til at få job umiddelbart efter studentereksamen (andelen af unge, der har lykkedes med at få
fuldtidsjob, Ikast Brande ligger nr. 4 i landet). Samtidig med, at de unge er flittige i deres sabbatår,
er vi i top med 79%, der er i gang med videregående uddannelse efter 2 år (landsgennemsnit 71 %).
Tallene bygger på studenterne fra 2016.
3.2 Orientering om årets eksamensresultater
Vicerektor Ulrik Antonsen gennemgik resultaterne for hhv. IB, HF og STX.
På IB var der i år et lavere antal beståede end de tidligere år, men det skyldes ændringer i reglerne,
så elever uden et bestået diploma, men med et bestået course nu kan søge ind på korte og
mellemlange videregående uddannelser. Der er således elever, som tidligere ville være blevet
vejledt videre i systemet, som har været til eksamen og klaret det. Det giver en pass-rate på 95%,
hvilket matcher de tidligere år. Generelt set er elevernes resultater lavere end de tidligere år, hvilket
der nu analyseres på.

På HF og STX ligger det samlede resultat lavere end de tidligere år og de enkelte klassers resultater
blev sammenlignet. Når resultaterne på landsplan kommer i starten af oktober, vil der kunne laves
en nærmere sammenligning med landsgennemsnittet herunder også løfteevnen. Desuden vil de
enkelte fags karakterer også kunne sammenlignes med landsresultaterne.
Pkt. 4. Beslutning om årets indsatsområder og særlige initiativer for skoleåret 18/19. Bilag 1.
Rektor fremlagde skolens pædagogiske indsatsområder med overskrifter om læringsbevidste elever
og gode studievaner, samt de organisatoriske/strategiske mål omkring profilering af skolen som en
stærk internationalt orienteret skole.
Der var i bestyrelsen opbakning til årets indsatsområder.
Pkt. 5. Nyt fra elevrådet
Elevrådet har været rundt i de nye klasser for at rekruttere elever og på mandag afholdes årets første
møde. Det nyligt afholdte fællesarrangement med Thomas Skov og Imran Rashid blev også nævnt,
hvilket første til en kort snak om digital dannelse.
Pkt. 6. Danske gymnasiers bestyrelseskursus. Orientering og drøftelse.
Danske Gymnasier har d.10. sept. afholdt bestyrelseskursus for nye bestyrelsesmedlemmer på en
selvejende gymnasial institution, hvor bestyrelsesmedlem Helle Vammen og rektor Marianne Dose
Hvid deltog. Med den nye bestyrelsessammensætning synes det hensigtsmæssigt at drøfte
bestyrelsens rolle, herunder hvilken arbejdsgiverrolle bestyrelsen ønsker at have.
Efter en gennemgang fra Helle Vammen og kort drøftelse blev det besluttet, at formanden, Helle
Vammen og rektor mødes inden næste bestyrelsesmøde og drøfter, hvordan der konkret skal
arbejdes videre med det i bestyrelsen.
Punkt 7. Orientering om skolens økonomi. Bilag 2.
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen gennemgik den aktuelle økonomi med udgangspunkt i bilaget.
Der var ikke de store ændringer siden budgetkorrektionen fra forrige møde. Ift. budgettet er der et
lavere statstilskud som følge af et lavere antal ansøgere. Udgifter til løn er lavere, fordi flere lærere
har ønsket nedsat tid og har været flere refusioner. Ledelse og administration er steget, men det
skyldes en ompostering af en lønudgift, der tidligere har været placeret som en omkostning. Der er
afsat ekstra penge til vedligehold, så der kan skiftes vinduer på syd-, nord- og vestfløjen.
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning og der var opbakning til at igangsætte
renoveringsarbejdet med vinduerne.
Pkt. 8. Evt.
Ingen punkter
Med venlig hilsen
Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

