Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 47. møde
Tirsdag den 28. november 2017 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72
Bestyrelsen består af:
Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen / AFBUD
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Olivia Overgård (elevrepræsentant m. stemmeret)
Sofie Steffensen Bach (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)
Fra skolens ledelse deltager:
Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)
Økonomichef Alice Kramer
1. Godkendelse og underskrivelse af
referatet af bestyrelsesmødet d. 19.
september 2017

Formanden bød velkommen og ønskede Dorte West til lykke
med valget til byråd og regionsråd
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning og initiativer siden
sidste bestyrelsesmøde
1. Orientering og bilag vedr.
afgørelse om to-årigt hf
(Herningsholm Erhvervsskole)
2. Orientering og bilag vedr. afslag
på ansøgning om lokal
studieretning med idræt B
3. Status på udpegning af eksterne
bestyrelsesmedlemmer for en ny
periode fra 1. maj 2018 – 30. april
2022

3. Orientering vedr. bestyrelsens
underskrivelse af indberetning af
opgørelse af klassekvotienter for 1.
klassetrin 2017-18

ad 1: Herningsholms Erhvervsskoles ansøgning om tilladelse til
at udbyde toårigt HF er afvist af ministeriet, bl.a. efter
indsigelser fra Herning HF og VUC, og med henvisning til ledig
kapacitet på netop Herning HF.
ad 2: Herning Gymnasiums ansøgning om at tilbyde idræt B
som studieretningsfag på en studieretning med Bioteknologi
blev ikke imødekommet af Undervisningsministeriet.
ad 3: Danske Universiteter har genudpeget Svend Brinkmann,
Danske Professionshøjskolen har udpeget Harald Mikkelsen.
Herning Kommune og Dansk Industri har endnu ikke udpeget
deres repræsentanter. Elevrepræsentanterne skifter her ved
årsskiftet. Invitationerne til og afviklingen af opstillingsmødet for
medarbejderrepræsentanterne opfyldte ikke i tilstrækkeligt
omfang de retningslinjer, som SU har udarbejdet, hvorfor der på
ny vil blive indkaldt til opstillingsmøde i det nye år.
Rektor orienterede om den gennemsnitlige klassekvotient på
27,1 blandt de nye 1.g elever. Bestyrelsen godkendte
indberetningen og formanden underskrev den.
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4. Drøftelse af oplæg til skolens
reviderede studie- og ordensregler

De nye regler blev gennemgået med nedslag særlige steder.
Drøftelse drejede sig om:





Samtalesprog der forstås af alle
Skolens mulighed for at tilbageholde elevernes
medbragte genstande
Skolens indberetning til SU-styrelsen af elever der ikke
er studieaktive
Nye regler for sanktioner ved snyd

På foranledning af et spørgsmål om, hvorvidt eleverne tog bad
efter deltagelse i idrætsundervisningen, bekræftede rektor, at
skolen ikke har formuleret en hygiejnepolitik.

5. Orientering om grundforløbets
afslutning og
studieretningsdannelsen i 1.g

Grundforløbsklasserne var generelt velfungerende, selv om
eleverne vidste at de ikke skulle gå i klasse sammen efter de
første 3 måneder. Generelt var klasserne meget velfungerende,
og lærerne arbejdede på at lære eleverne at samarbejde fagligt
og professionelt.
Starten af studieretningsforløbet var til gengæld præget af
elevernes nervøsitet, og der kom flere henvendelser om at
skifte studieretning efter eleverne havde valgt.
Elevernes valg af studieretning styrker den sproglige og den
kunstneriske afdeling. Søgningen til naturvidenskab var
skuffende, mens den samfundsfaglige afdeling gik en smule
tilbage.
Ledelsen vil arbejde på at styrke de naturvidenskabelige
studieretninger fremover. Der skal også ses på hvilke fag der
indgår i grundforløbet og med hvilket timetal.

6. Stillingtagen til
studieretningsudbud 2018-19

Rektor gennemgik udbuddet til næste år. Det er det kendte
udbud, men der tilføjes en international samfundsvidenskabelig
studieretning med undervisning på engelsk i en række fag.
Desuden oplyses om muligheden for Team-DK elever til at
vælge en bioscience-studieretning med idræt B som
studieretningsfag. Andre elever kan vælge idræt B som valgfag.
Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet for skoleåret
2018-19

7. Kort orientering om
Stigningen i elevtallet er hovedgrunden til den gode økonomi.
resultatopgørelse for 3. kvartal samt De nyansatte lærere til de mange elever er desuden billigere i
estimeret årsregnskab 2017
lønudgifter end de lærere der gik på pension.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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8. Stillingtagen til budgetforslag 2018
Vi tager udgangspunkt i
forventningerne til det kommende år
(2018). På grundlag heraf fremlægges
et budgetforslag baseret på en
forventning om en elevsøgning i
foråret 2018, der giver grundlag for at
oprette 14 nye klasser.

Budgettet er lavet med udgangspunkt i et mindre fald i
elevsøgningen, så det forudsættes, at der vil være 14 nye
studieretningsklasser i efteråret 2018, samt at vi stadig kan
fylde klasserne godt op. Der planlægges stadig med 2.33
lærere pr. klasse, samt at der afsættes 1% til lokal løndannelse.
Der er sat ekstra penge af til efteruddannelse i 2018, samt til
ekskursioner for at fremme undervisning uden for huset.
Flere medlemmer af bestyrelsen mente nok der ville komme
ansøgere til 15 klasser, men bestyrelsen godkendte rektors
budgetforslag.

9. Drøftelse af mulige budgetscenarier
for årene 2018-21
Der er udarbejdet tre scenarier for
perioden 2018-21. De er baseret på de
samme grundlæggende
forudsætninger bortset fra, at vi
anlægger tre forskellige forventninger
til elevsøgningen og den hermed
afledte klassedannelse

Rektor gennemgik 3 forskellige scenarier med forskellige
elevtal. Scenarierne viser at skolens økonomiske situation gør,
at skolen er rustet til at klare de kommende års udfordringer.
Formanden ønskede sig, at der også blev lavet et scenarie med
uændret søgefrekvens, dvs. 15 i udgangssituationen i 2018.
Bestyrelsen delte ikke rektors forventninger om et fald i
elevsøgningen til 14 klasser.
Rektor var ikke bekymret for, hvis der i enkelte år kunne
forekomme røde tal i budgetresultatet. Det var bestyrelsen enig
i.

10. Rektor orienterer kort om
1. Status på samarbejdet med
grundskolerne
2. Dokumentationskrav fra UVM
vedr. styrket
efteruddannelsesindsats
3. Elevtrivselsundersøgelsen fra
foråret 2017
4. Nyt journaliseringssystem, ESDH
til administrationen
5. Status på solcelleanlæg
6. Initiativ med fyraftensmøde for
lærere på de lokale
uddannelsesinstitutioner
7. Forslag om et konkret samarbejde
med Herningsholm Erhvervsskole

1. To kommunale skoler trækker deres elever ud fra 1/1
2018 på grund af usikkerheden i drøftelserne mellem
Herning Kommune og undervisningsministeriet. De to
hold (fransk/spansk og Cambridge English) fortsætter
med de tilbageværende elever
2. Skolen har i forbindelse med gymnasiereformen 2017
fået tilført ekstra midler til efteruddannelse. Skolen skal
dokumentere at vi bruger flere midler på
efteruddannelse i 17-18 end gennemsnitligt pr. år i
perioden 2014-16. Opgørelsen viser at det gør vi.
Bestyrelsen skal ved årets afslutning skrive under på at
de ekstra midler er anvendt i overensstemmelse med
formålet
3. Elevtrivsel: Skolen har deltaget i en pilotafprøvning af
ministeriets elevtrivselsundersøgelse, men resultaterne
er først lige kommet, og har ikke været genstand for
analyse endnu. Dette kommer på dagsorden ved næste
møde. I dette skoleår skal der afvikles en
landsdækkende undersøgelse inden 28.februar 2018,
fremover skal den afvikles i november/december.
4. Forberedelsen af brugen af DocuNote sker løbende.
Der er tale om et stort skifte for ledelse og
administration. Skiftet sker for at kunne leve op til
persondataloven
5. Solcelleanlæg: Det er i drift. Det gøres synligt på
skolens hjemmeside
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6. Torsdag 30.november holdes en fælles fyraftensmøde
for personalet på byens ungdomsuddannelser med
Imran Rashid
7. Rektor vil tage kontakt med Herningsholm
Erhvervsskole om udvikling af en omvendt EUX-model.
Det drejer sig om en tilpasset EUD-uddannelse oven på
en gymnasial uddannelse med mulighed for merit i flere
fag, eksempelvis blandt andet i dansk, matematik og
engelsk. Uddannelsen kan rette sig mod alle fire
gymnasieuddannelser. Denne model (Student EUD)
arbejdes der også med i Esbjerg. Den kræver
sandsynligvis visse dispensationer på
erhvervsuddannelsesområdet. Bestyrelsen gav sin
opbakning til dette initiativ
11. Fastlæggelse af mødedatoer for det
kommende år 2018
 Uge 12 (19.03 - 22.03), med
årsregnskabsafslutning og
deltagelse af revisor
 Uge 22 (28.05 – 31.05)
 Uge 39 (24.09 – 27.09)
 Uge 48 (26.11 – 29.11)
12. Evt.

De anførte datoer blev godkendt.
 Uge 12: 20 marts 2018 15.30
 Uge 22: 31.maj 2018 15.30
 Uge 39: 25.september 2018 15.30
 Uge 48: 29.november 2018 15.30

Med henblik på at få registreret bestyrelsen som de reelle ejere
af Herning Gymnasium, skal vi opgive
bestyrelsesmedlemmernes cpr.nr. For også at kunne
dokumentere at bestyrelsesmedlemmerne er hvem de er, bad
rektor om at måtte låne sygesikringsbeviser fra alle
bestyrelsesmedlemmer.
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