Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 39. møde
Tirsdag den 1. december 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72
Bestyrelsen består af:
Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Eva Sahlholt Hansen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Ida Caspersen (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret) (Afbud)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)
Fra skolens ledelse deltog:
Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Anette Pedersen (referent)
Økonomichef Alice Kramer

1. Godkendelse og underskrivelse af
referatet af bestyrelsesmødet d.
22. september 2015

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning og initiativer siden
sidste bestyrelsesmøde
• Kommende
orienteringsmøder for nye
elever
• Professor på CBS, Peter
Bogetoft er kontaktet
• Ansøgertallet til USAopholdet (tidl. Seattle
Science) har været
overraskende lavt

Rektor orienterede om følgende:
- Der er d. 25/11 2015 afholdt orienteringsmøde henvendt
til 8.klasser og deres forældre. Et nyt tiltag, som følge af
ny procedure i folkeskolerne. Fremmødet var begrænset,
sandsynligvis som følge af nyt kommunalt tiltag:
Uddannelsesdag i Holing i oktober. Yderligere
orienteringsmøder følger en lørdag i januar og en aften i
februar.
- Professor Peter Bogetoft har været kontaktet med
henblik på en evt. uddybning af rapportens konklusioner.
Vurderingen er, at udbyttet ikke vil bibringe afgørende
nyt, hvorfor et møde ikke er aktuelt.
- Elevsøgningen til US Science har i indeværende skoleår
været overraskende lavt og er siden skolestart faldet til
13 interesserede elever. Vi har derfor valgt at aflyse
turen. Som et plaster på såret tilbydes i stedet en
studierejse til USA af 2 ugers varighed.
- Indledende kontakter til sciencecolleges i Californien og
overvejelser om etablering af nyt tilbud med
udgangspunkt i den etablerede kontakt i Pennsylvania.
Bestyrelsen udtrykte ærgrelse over, at det planlagte studieophold
ikke blev gennemført og opfordrede ledelsen til at gennemtænke
tilbuddet og i det hele taget at nytænke de internationale tilbud.
Eleverne efterlyste homestay og exchanges. Punktet drøftes igen
til foråret.
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3. Kort orientering om
• resultatopgørelse for 3.
kvartal 2015 samt
• estimeret årsregnskab for
2015

Bestyrelsen tog som indstillet resultatopgørelsen og det
estimerede årsregnskab til efterretning.

4. Orientering om konsekvenserne
for Herning Gymnasium af
regeringens finanslovsforslag
2016, og perspektiverne for 201619

Formanden gjorde indledningsvist opmærksom på, at det er
bestyrelsens opgave at fastlægge en strategi. Vi ved, at der
kommer indtægtsreduktioner og spørgsmålet er, hvordan denne
udfordring skal gribes an.
Rektor redegjorde herefter for de fremtidige økonomiske
forudsætninger, nu hvor finansloven er vedtaget. Vi kender derfor
indtægtsreduktionen for 2016. For perioden 2017-19 kender vi
endnu ikke det endelig resultat, men vi kender de politiske
intentioner. Da lønudgifterne udgør en meget stor andel af de
samlede udgifter, kommer lønfaktoren naturligt hurtigt i spil.
Under forudsætning af at der ikke foretages ændringer, bortset
fra de automatiske og overenskomstmæssige lønstigninger, samt
en reduceret udgift til bygningsdrift, som følge af en velholdt
skole, viser en beregning underskud i hele perioden 2017-19 og
gør det således meget klart, at der er behov for en tilpasning.
Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at de økonomiske
betragtninger indtil nu har haft fokus på det enkelte år set for sig.
En anden tilgang kunne være at betragte en periode samlet set.
Det giver to forskellige billeder af udfordringen, hvilket også har
betydning for den strategi, der skal anlægges. Uanset perspektiv
er det uomtvisteligt, at en tilpasning er påkrævet.

5. Drøftelse af den økonomiske
strategi for perioden 2016-19

Rektor gjorde indledningsvist opmærksom på, at såfremt
budgettet ikke kunne godkendes i dag, får det ikke betydning for
den almindelige skoledrift. Det er vigtigt, at bestyrelsen kender til
forudsætningerne, når den lægger sig fast på en strategi.
Rektor præsenterede et udspil til en 4-årig tilpasningsplan (20162019), som indebærer en risiko for undervejs at have røde tal,
men som ender med et balanceret positivt Nul-resultat i 2019 for
perioden set under ét. Der er udarbejdet 3 scenarier, som bygger
på tre forskellige elevsituationer, og som alle opfylder målet om
positivt nul-resultat i 2019. Tilpasningen i antal lærerårsværk pr.
klasse sker i alle 3 scenarier jævnt over perioden.
Herefter udspandt der sig en længere og meget konstruktiv
drøftelse af den mest hensigtsmæssige strategi under de nye og
ændrede økonomiske vilkår.
På baggrund af debatten konkluderede bestyrelsen følgende:
- Fremover er fokus ikke længere på det enkelte år, men
på en periode på 4 år (2016-2019). Der er tale om en
længere periode, hvor et negativt resultat i dele af
perioden kan accepteres, men at resultatet igennem hele
perioden frem til 2019 samlet set skal være et positivt
Nul-resultat.

1311-2-2015-4 referat Herning Gymnasiums 39. bestyrelsesmøde 01.12.15

Løbende
paginering
Signatur formand og referent

Bestyrelsen
-

-

-

Der anlægges en dynamisk, tålmodig strategi, hvor der
udvises rettidig omhu. Der tages løbende bestik af
situationen.
Da elevsøgningen er helt afgørende for de fremtidige
økonomiske vilkår skal der anlægges en mere offensiv
vækstorienteret strategi i forhold til profilering af Herning
Gymnasium, samtidig med at fastholdelsen af eleverne
sikres.
Det ligger alle på sinde at holde fokus på kvaliteten, som
skal fastholdes og udvikles.
At der nu er tilstrækkeligt grundlag til at kunne tage
stilling til budget 2016.
At der er behov for yderligere drøftelser i forhold til årene
2017-19. Dette sker på et udvidet bestyrelsesmøde i maj.

Formanden takkede for en engageret debat.
6. Stillingtagen til budgetforslag
2016

På baggrund af ovenstående drøftelse blev budgetforslag 2016
vedtaget med den tilføjelse, at budgettet skal ses som det første i
en række af 4 år, samt at der skal afsættes særlige midler til
målrettet kompetenceudvikling af det pædagogiske personale.

7. Orientering om ”selvevaluering af
bestyrelsens arbejde” (hvert andet
år)
Hvordan ønsker bestyrelsen at gribe
det an?

Selvevaluering er ikke et lovkrav, men bestyrelsen har tidligere
ytret ønske om, at en sådan blev gennemført. Det fremsendte
udkast blev drøftet, og der var enighed om at gennemføre
evalueringen, da bestyrelsen indgår som et element i den
samlede vurdering af kvaliteten på skolen. Det fremsendte
materiale suppleres med et punkt om bestyrelsesmedlemmernes
egen forberedelse ligesom de enkelte punkter nummereres.
På det kommende møde drøftes evalueringen.

8. Orientering om udvalgte
fokusområder
o Kort om karakter-resultater
2015 og løfteevne 2012-14
(kun skriftlig eksamen)
o Kort om talenttilbud pr.
1.1.2016
o Samarbejdet med Herning
Kommune: ”De rullende
Ungdomsuddannelser”
o Samarbejdet med
aftagerinstitutioner

Rektor orienterede om udvalgte indsatsområder:
- Sammenlignende undersøgelser af såvel løfteevne på de
skriftlige karakterer som det samlede eksamensresultat
viser, at Herning Gymnasium klarer sig rigtig pænt. Det
er med en enkelt undtagelse det generelle billede af de
midt- og vestjyske gymnasier. Notatet blev drøftet og
taget til efterretning med en kommentar om, at det fortsat
er vigtigt at få formidlet, at der er et uddannelsesmæssigt
efterslæb i vores område, idet stx-frekvensen i Herning
og omegn ligger ca. 9 %-point under landsgennemsnittet.
Til næste møde ønskes en oversigt over stx-frekvensen i
provinsbyerne.
- Oversigt over forskellige talenttilbud på Herning
Gymnasium blev præsenteret. Bestyrelsen tog som
indstillet orienteringen til efterretning.
- ”De rullende Ungdomsuddannelser” er afviklet i
november 2016 i fuld skala i Herning Kommune.
Formålet er at kompetenceudvikle folkeskolernes lærere i
overbygningen, ifm. opgaven med at vejlede unge i deres
valg af ungdomsuddannelse. Elever fra de gymnasiale

1311-2-2015-4 referat Herning Gymnasiums 39. bestyrelsesmøde 01.12.15

Løbende
paginering
Signatur formand og referent

Bestyrelsen

-

-

9. Allerede planlagte mødedatoer i
2016
Tirsdag den 29. marts kl. 15.30
(årsregnskabsafslutning og revisor
fra PwC)
Onsdag den 25. maj kl. 15.30

ungdomsuddannelser, underviser samtidig eleverne i
folkeskolerne. Elever fra 3 2.g-klasser medvirkede.
Arrangementet er en årligt tilbagevendende aktivitet.
I uge 43 er der for 3.g-eleverne mulighed for at komme i
praktik på videregående uddannelser. Samtidig har vi
lokalt på skolen besøg af Århus Universitet og Ålborg
Universitet, som forestår undervisningen (primært i form
af foredrag) for de hjemmeværende 3.g-elever. Fremover
inddrages også MVU-uddannelser i samarbejde med
VIA.
Det overvejes desuden hvorvidt
Erhvervsakademiuddannelserne (KVU) inddrages på
sigt.

Mødeplan for 2016:
- Tirsdag d. 29. marts kl. 15.30
- Onsdag d. 25. maj – et langt møde, præcist
mødetidspunkt følger
- Mandag d. 26. september kl. 15.30
- Tirsdag d. 29. november kl. 15.30

Efterårets møder skal aftales
10. Evt.

Rektor takkede for indsatsen på mødet og ønskede alle i
bestyrelsen en god jul.

Alex Nielsen
bestyrelsesformand

Harald Mikkelsen

Mette Gottlieb

Eva Sahlholt Madsen

Dorte West
næstformand

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum
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