Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Hjertet, Vestergade 65, 7430 Ikast
Tid: 19. dec. 2018 kl. 15.30
Pkt. 1 Godkendelse af dagsorden
Der er afbud fra Anders Frederiksen.
Dagsorden godkendt.
Pkt. 2 Underskrivning af referater.
Referatet fra sidst underskrevet.
Pkt. 3. Orientering om elevernes valg af studieretninger + evaluering af grundforløbet. Bilag 1.
Vicerektor Ulrik Rønne Antonsen gennemgik udvalgte resultater fra evalueringen fra grundforløbet.
Der er som sidste år generelt stor tilfredshed med grundforløbet og 90% erklærer sig tilfredse eller
meget tilfredse. De enkelte elementer blev bedømt en anelse mere positivt end sidste år og særligt
de to samtaler markant bedre. Der blev ligeledes spurgt ind til starten i de nye klasser og her får
særligt rystesammenaktiviteterne, som også har været et indsatsområde, en meget bedre
tilbagemelding.
Ift. studieretningsvalg, så har alle fået deres ønske opfyldt, og der er oprettet 9 af 10 udbudte
studieretninger. Det betyder nogle blandede klasser og hold på tværs af klasser blandt andet en
samfundsfagslærer, hvor der vil blive sat en ekstra lærer på efter behov.
Det er bemærkelsesværdigt, at over halvdelen af eleverne vælger en naturvidenskabelig
studieretning og glædeligt ift. de politiske målsætninger med reformen.
Pkt. 4. Nyt fra elevrådet
Der har på elevrådets opfordring kørt et pilotprojekt med trivselssamtaler i en 2.g- og en 3.g-klasse,
hvor alle elever har talt med klasselæreren. Det har fået positive tilbagemeldinger, men det har også
affødt en diskussion i elevrådet om, hvilke ting skolen skal tage sig af. Det er også et spørgsmål om
ressourcer og skolen vil internt drøfte om pilotprojektet skal udfoldes til hele skolen evt. i et andet
format.
Der har desuden været afholdt en rystesammendag med det nye elevråd, hvor der er blevet valgt
ny formand og næstformænd samt ny repræsentant i bestyrelsen. På samme dag blev der afholdt
et fremtidsværksted, som skal danne grundlag for det kommende arbejde i elevrådet.
Pkt. 5. Økonomi. Bilag 2.
6.1. Budgetopfølgning 2018 - orientering
6.2 Vedtagelse af Budget 2019
For 2018 var der budgettet med et overskud på 242 t.kr. og lige nu ser det ud til at blive på 26 t.kr,
men det endelige resultat vil bl.a. afhænge af afskrivningen på vinduerne, men det forventes at
lande på lige omkring nul.

For 2019 budgetteres med en søgning på 160 stx-elever, mens de øvrige uddannelser svarer til årets
søgning. Der budgetteres med et negativt resultat på 770 t.kr. Dette skyldes især, at det sociale
taxameter mod forventning allerede er væk fra 2019 grundet ændring i vores elevsammensætning.
Når søgetallet for 2019 kendes laves en budgetkorrektion.
Budgettet for 2019 blev godkendt.
Overslaget for de kommende år viser underskud på hhv. 4.4 mio. kr. og 7.3 mio. kr. som delvis
skyldes de fortsatte 2%-besparelser samt den lavere aktivitet som følge af søgetallet i 2018.
Overslaget er lavet på baggrund af den nuværende personalesammensætning, 600.000kr i buffer
samtidig med, at den såkaldte IB-million ikke er indtægtsført. Der indstilles til bestyrelsen, at vi tager
et år ad gangen, og at der grundet de politiske usikkerheder omkring bl.a. taxametersystemet ikke
reageres på disse tal på nuværende tidspunkt.
Bestyrelsen bakkede op om dette og understregede vigtigheden af at få en god udvikling for optag
og fastholdelse, og at alle tilknyttet skolen herunder bestyrelsen skal være ambassadører og tale
gymnasiets sag. Bestyrelsen opfordrede samtidig skolens ledelse til at følge situationen tæt og være
forberedt på forskellige scenarier herunder, hvis optagetallene fra 2018 viser sig at være en tendens.
Pkt. 6. Beslutning vedr. udmøntning af rektors resultatlønskontrakt. Bilag 3.
Bestyrelsen bakkede op om den foreslåede udmøntningsgrad, som samlet var på 90%.
Pkt. 7. Vedtagelse af rektors resultatlønskontrakt for 2019. Bilag 4.
Årets resultatlønskontrakt tager i høj grad udgangspunkt i de mål, der blev vedtaget på
septembermødet. Desuden et punkt om demokratisk dannelse, hvilket ministeriets nedsatte
dialogforum for demokratisk dannelse har anbefalet.
Bestyrelsen var enige om, at det er meningsfulde mål og resultatlønskontrakten blev hermed
vedtaget.
Pkt. 9. Ny fraværsbekendtgørelse + beslutning vedr. fastlæggelse af måltal for fravær. Bilag 5
Der har været et ønske om en skærpet indsats omkring fravær, og det forsøges gennem fælles regler
på tværs af skoler, interne måltal og at fraværstallene for foregående skoleår offentliggøres på
skolens hjemmeside. Den nye bekendtgørelse har fået meget opmærksomhed i medierne både ift.
indhold, form og timing.
Praksis for fraværsregistrering bliver langt henad vejen som nu og skolen har i dette skoleår iværksat
en fraværsindsats med hurtigere opfølgning, hvilket også kan ses på tallene.
Ift. offentliggørelse på hjemmesiden har skolen valgt en model, hvor det samlede fravær simpelt
trækkes fra Lectio og inkluderer alle elever herunder elever, som ikke har gennemført det
pågældende skoleår. Der er ikke fælles retningslinjer for, hvordan det skal opgøres, så det er ikke
nødvendigvis sammenligneligt skolerne imellem, men er et fint internt redskab.
Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at fokusere på fravær og ikke mindst årsagen til
fravær ift. den videre indsats for den enkelte elev.
Fastlæggelse af måltal blev besluttet.

Pkt. 10.

Orientering og opfølgning siden sidst
- forældrehenvendelse til formanden i forbindelse m. studietur
Kort orientering
-formøde Bo, Helle, Marianne
På baggrund af bestyrelseskurset afholdt af Danske Gymnasier. Bestyrelsens har fokus på økonomi
og den overordnede strategi, hvor den enkelte kan byde ind med den faglighed, man hver især har
og være gymnasiets ambassadører, hvor det er relevant. Dette kunne fx være, når kommunerne
fremover skal sætte mål for søgningen til EUD.
-status på kollegieboliger
Det forventes, at Fruehøjgaard overtager Frisenborgparken og omdanner det til 40 boliger med en
gennemsnits husleje på 2500kr, hvilket er meget attraktivt.
Pkt. 11.
Beslutning om ferieplan 2019. Bilag 6. + 7.
Ferieplanen blev vedtaget.
Evt.
Formanden takkede på bestyrelsens vegne Sarah Kjær, som havde sidste bestyrelsesmøde.
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