Referat af bestyrelsesmøde for Ikast-Brande Gymnasium
Sted: Bøgildvej 6, 7430 Ikast i konferencelokalet
Tid: 28. sept. kl. 15.15

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden

Vicerektor Ulrik Antonsen deltager i mødet som referent.
Økonomichef Tom Ebbe Jakobsen deltager i mødet og gennemgår punktet om økonomi.
Velkommen til ny elevrepræsentant i bestyrelsen Sarah Guldberg Kjær
Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem skoleleder fra Ejstrupholm Skole Helle Vammen
Afbud fra Berit Eika, Morten Bak, Helle Vammen,
Mødet blev indledt med en kort præsentation bordet rundt.

Pkt. 2
Underskrivning af referat af møde den 14. juni 2017.
Referatet rundsendes og underskrives.
Pkt. 3
Opfølgning og initiativer siden sidste bestyrelsesmøde.
3.1. Orientering om ansættelsessituationen.
Fire fastansatte undervisere er fratrådt pr. 31/7. En medarbejder for at gå på pension, en medarbejder
har ønsket et karriereskifte og to medarbejdere har fået ansættelse på andre skoler.
Kasper Degn er ansat i en deltidsstilling som coach/kollegietilsyn og CAS koordinator (65%)
Julie Greve Jensen ansat i en deltidsstilling som kontorhjælp (55%)
Kristian Breinholt Iversen er ansat som årsvikar i engelsk og billedkunst
P.t. stillingsopslag i matematik
Kethis Thiruketheeswaran - har med virkning fra 1. juli opsagt sit rengøringsjob på grund af sygdom.
Taget til efterretning
3.2. Status på uddannelsesinitiativer i lokalområdet.
Regionsrådet har sagt ja til Herningsholms ansøgning om udbud af HF på trods af, at indstillingen fra
embedsværket var et nej. Den endelige beslutning bliver taget i ministeriet.
Der har været afholdt møde med Herningsholms direktør, og der er ikke nødvendigvis tale om et
udbud af HF, men en helt ny uddannelsesmodel, som minder om IBCP (Career related programme).
Rektor berettede desuden om et generelt godt samarbejde med Herningsholm og den nye direktør.
Taget til efterretning.
3.3. Årets resultater
Resultaterne for sommerens eksamen ligger tæt på de tidligere år. 7,5 på STX, 6,2 på HF og 32 point
på IB. Landsresultaterne er ikke kommet endnu. IB har i år haft en dumpeprocent på 0 for anden gang
i skolens historie.
Bestyrelsen var enige om, at resultaterne skal ses i lyset af, at det også er vigtigt for IBG at sikre en
høj gennemførselsprocent.
Taget til efterretning.

Pkt. 4
Orientering om indsatsområder for skoleåret 2017-18 jf. bilag 1.
Rektor gennemgik skolens indsatsområder for skoleåret. De fordeler sig på de fire områder: Elevernes
læring og trivsel, didaktik og pædagogik, attraktiv arbejdsplads, videndeling og professionelle
læringsfællesskaber samt positionering og PR. Det førte blandt andet til en drøftelse af elevtrivsel
herunder kost og motion.
Der blev spurgt til lærernes oplevelse af arbejdspresset med en gymnasiereform og med besparelser,
og det blev drøftet dels, hvordan besparelserne i første omgang kan findes og hvilke foranstaltninger,
der kan laves for at løse undervisningsopgaven anderledes.
Indsatsområderne taget til efterretning.
Pkt. 5.
Fremtidig bestyrelse pr. 1. maj 2018
Indeværende bestyrelsesperiode udløber til foråret og den fremtidige sammensætning blev drøftet.
Berit Eika, der er udpeget af Aarhus Universitet har ønsket at stoppe og det forventes, at Anders
Frederiksen, der er leder af AU-Herning bliver udpeget i stedet for.
Skoleleder for Ejstrupholm skole Helle Vammen er netop blevet udpeget som efterfølger til ungeleder
Bent Kristensen, der er gået på pension. De politisk udpegede fra hhv. byrådet og region vil afhænge
af konstitueringen.
Bo Jensen udpeges af Erhvervsrådet Ikast Brande. Jette Aaes og Henriette Slebsager er begge villige
til genvalg via selvsupplering.
Der planlægges med, at både nuværende og kommende bestyrelsesmedlemmer deltager i martsmødet.
Taget til efterretning.
Pkt. 6.
Tiltrædelse af kantine fællesskab med Ikast Brande Kommune og Thygesen Textile
Group A/S jf. bilag 2 + bilag 3.
Som der blev orienteret om på bestyrelsesmødet i marts 2017 har vi søgt at finde en model, der kan
permanentgøre vores fælles kantinedrift med Ikast Brande Kommune. Kantineudbuddet for
eleverne er blevet langt mere tidssvarende og sundere, og der er stor tilfredshed med den
frokostordning, der er etableret for lærerne. Der er undersøgt forskellige konstruktioner, og der er
nu fundet en løsning, hvor Ikast Brande Kommune, Thygesen Textile Group og Ikast brande
Gymnasium opretter et iværksætterselskab, hvor der indskydes et minimalistisk beløb. jf.
vedhæftede bilag. Gymnasiets nuværende kantinemedarbejder og kommunens køkkenmedarbejdere
virksomhedsoverdrages i den sammenhæng til iværksætterselskabet. Modellen er tiltrådt af Ikast
Brande Kommunes Økonomi og planudvalg d. 31. aug. og ventes tiltrådt af byrådet d. 9. oktober.
Rektor indstiller, at bestyrelsen tiltræder denne model.
Rektor redegjorde kort for selskabets konstruktion, hvor Ikast-Brande Gymnasium ikke kan hæfte
for eventuelt underskud. I forbindelse med opstarten indskyder IBG et kantinetilskud på 125.000 og
eventulle tilskud til at dække slitage mm. på kantinefaciliteterne forhandles årligt. Det blev
understreget at denne løsning er en betydelig besparelse sammenlignet med den tidligere drift af
kantinen.
Bestyrelsen besluttede at tiltræde modellen for kantinefællesskabet.

Pkt. 7. Nyt fra Elevrådet
Elevrådet meddelte, at Sarah var blevet valgt som elevrepræsentant til bestyrelsen. Elevrådet
meddelte desuden, at der var meget positiv feedback fra eleverne til kantinen både ift. pris og
kvalitet.
Pkt. 8. Økonomi. Bilag 4
Økonomichef Tom Ebbe Jacobsen gennemgik budgetopfølgningen. På indtægtssiden er der et lille
udsving på antallet af årselever. Det bemærkes desuden, at tælledagen for førsteårseleverne er flytte
til november.
På udgiftssiden er der en negativ afvigelse. Dels pga. at barselsvikarerne er billigere end dem de
vikarierer for og dels fordi stillingen fra den pensionerede lærer ikke er genbesat.
På driftsbudgettet er flyttet en udgiftspost fra 2018 på 750.000kr, nemlig en del af udgiften til nye
PC’er. Der er indtil nu ikke gjort brug af statens selvforsikring og, hvis den 1. november stadig ikke
er taget i brug, vil der blive foretaget investeringer, så den ikke blot føres til egenkapitalen.
Bestyrelsen bakkede op om at fremskynde investeringer til PC’er, så det ikke belaster budgettet i
2018. Der var enighed om ikke at skulle generere overskud, men sigte på et sort nul.
Taget til efterretning.
Pkt. 9. Nyt studie- og ordensreglement. Bilag 5
I forbindelse med at der er udstedt ny bekendtgørelse for studie- og ordensregler for det gymnasiale
område er skolens studie- og ordensreglement blevet udvidet og revideret. Skolens studie- og
ordensregler bygger på skolens værdigrundlag og er således det formelle grundlag for skolens virke
og dagligdag. De omhandler både studieregler og studiemiljø samt en række ordensregler, herunder
delpolitikker. Studie- og ordensreglerne skal endvidere indeholde en beskrivelse af sanktioner ved
overtrædelse af reglementet. Det nye studie- og ordensreglement har været til høring i elevrådet
samt i pædagogisk råd.
Rektor indstiller, at det vedhæftede studie- og ordensreglement vedtages.
Fremstillingen første til en kort drøftelse af antimobbestrategien og anvendelsen af IT i
undervisningen.
Studie- og ordensreglerne er på baggrund af et samarbejde mellem gymnasierne i Midt- og
Vestjylland blevet strammet op ift. alkohol på studieture, hvilket såvel lærere som elever har taget
godt imod.
De vedhæftede studie- og ordensregler blev vedtaget.
Pkt. 10. Ændring af dato for bestyrelsesmøde d. 14. juni 2018.
Der var ønske om at ændre mødet til onsdag d. 13. juni, hvilket blev vedtaget. En ny indkaldelse i
Outlook vil blive sendt ud.

Evt.
Mødet slutter med spisning. Husk venligst at melde fra i god tid, hvis I ikke deltager.
Med venlig hilsen

Marianne Dose Hvid
Rektor

Bernhard Bo Jensen
Formand

