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Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, mandag d. 8. november
2010
Tilstede: Jan Bendix (fmd.), John Christoffersen, Knud Bjerregaard Hansen, Michael
Langager Jensen, Helle Toftgaard, March M. Søndergaard, Marie Louise (Malou)
Søndergaard, Michael Skjoldborg, Therese Nørgaard-Pedersen, Bente Bang Thusgaard
(regnskabschef) deltog under pkt. 1-4, Jens Elsig (rektor), Anni K. Jensen (ref.)
1) Referat fra sidste møde 14.9.10 (er udsendt)
Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet.
2) Siden sidst.
Bilag 1.
Ref.: Der var ingen kommentarer.
3) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde.
Ref.: Der var ingen kommentarer.
4) Besparelser/dispositionsbegrænsninger for 2010 og 2011 samt årene derefter.
Herunder:
a) Drøftelse af placering af UVMs besparelseskrav til skolen for 2010, bilag 2a
b) Principper for skolens tilpasning til reducerede taxametertilskud fra 2011, bilag
2b
c) Indtægtsgrundlag 2011 og frem. Drøftelse af de store linjer i skolens
indtægtsgrundlag, bilag 2c
Ref.:
Bilag 2a – Bilaget viser, at selvejende institutioner selv kan bestemme, om de vil
indregne de udmeldte besparelser i 2010 i regnskabet for 2010 eller 2011.
Bestyrelsen besluttede at indregne besparelserne i årsregnskabet for 2010.
Bilag 2b – Rektor oplyste, at det fremsendte bilag har været forelagt i og
behandlet af samarbejdsudvalget, hvor forskellige løsningsmuligheder er drøftet.
Blandt mulighederne var nævnt: regulering af holdstørrelser, styring af
overarbejde, større elevoptag, udbud af valgfag mv.
Bilag 2c – Sammen med regnskabschefen redegjorde rektor for bilaget. Bilaget

klarlægger nødvendigheden af forandringer som følge af ændrede økonomiske
forudsætninger for den fremtidige skoledrift. BBT pointerede, at der ikke er
indregnet indtægts- og lønregulering, da vi ikke kender tallene. Bestyrelsen
udtrykte enighed med hensyn til ikke kun at se på nødvendige nedskæringer for
de kommende år, men at se dem i sammenhæng med de kommende års krav og
muligheder.
Bestyrelsen besluttede, at ledelsen til det kommende møde udarbejder 2011budget med baggrund i de økonomiske rammer, som er givet for såvel 2011 som
for de efterfølgende år.
John Christoffersen henviste til den debat, der løbende kører i medierne om
optimering af undervisningen på gymnasierne. Undervisningsministeriet har
sammen med et konsulentfirma lavet en rapport over lærernes arbejdstid,
herunder, hvor meget tid der går til undervisning, og hvor meget tid der går til
øvrig tid. Rapporterne kan læses her:
Rapport om lærernes samlede arbejdstid:
http://uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF10/101011_rapport_arbejdstid_2010.ashx

Rapport om ”Øvrig tid”:
http://uvm.dk/~/media/Files/Aktuelt/PDF10/1010111_rapport_oevrig_tid_2010.ashx

Michael Skjoldborg påpegede, og den øvrige bestyrelse bekræftede,
nødvendigheden af åbenhed om beslutninger vedr. nye indtægtsmuligheder og
besparelser.
Michael Skjoldborg oplyste, at udsendelse af dagsorden forud for møderne til
samtlige medarbejdere er blevet positivt modtaget.
Efter bestyrelsesmødet den 8.11.10 har UVM i forbindelse med finanslovsforliget i
Folketinget udsendt meddelelse om, at skolerne yderligere i 2011 bliver beskåret
med 1,5 % på alle takster. Vedlagt er opdatering af bilag 2c med indregning af de
yderligere reduktioner.
5) Skolens kapacitet.
Bilag 3.
Ref.: Rektor fremlagde skolens kapacitet, som skal indberettes i henhold til
gældende lovgivning. Bestyrelsen bekræftede indberetningen.
6) Status for skolens overtagelse af bygningerne. Orientering v/rektor
Ref.: Rektor gav en kort status. Skolen mangler at få tilsendt skøde på
overtagelsen af skolens bygninger.
7) Skolens byggeprojekter. Orientering v/rektor
Ref.: Rektor fortalte, at renovering af den gamle bygning kører efter planen både
tidsmæssigt og økonomisk. Renoveringen forventes at være færdig til jul.
8) Evaluering af skolens personalepolitik. Orientering v/rektor og drøftelse
Bilag 4a og 4b
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Ref.: Rektor gjorde rede for den undersøgelse/evaluering, der blev gennemført i
juni 2010. Resultatet af evalueringen har været behandlet i SU, og i øvrigt
udsendt til alle ansatte på skolen og kostskolen.
Generelt er evalueringen god. De mere kritiske aspekter i evalueringen blev
drøftet, herunder punkterne vedr. information og kommunikation.
Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.
9) Nordvest Uddannelser. Siden sidst, orientering v/formand og rektor. Drøftelse af
de videre skridt sagen.
Bilag 5
Ref.: Formanden orienterede om seneste udvikling omkring skolens forslag vedr.
Nordvest Uddannelser. Undervisningsministeriet har i forlængelse af ministerens
besøg givet tilsagn om at være behjælpelig med det videre analyse- og
vurderingsarbejde.
10) Status for arbejdet med skolens strategiske initiativer, herunder:
- Generel status, bilag 6a
- Struer Kommunes skolepolitik, skolens høringssvar, bilag 6b og 6c
- Evt. drift af 10. klasse i samarbejde med Struer Kommune, bilag 6d
Ref.:
- Generel status. Rektor gennemgik kort bilag 6a. Bestyrelsen havde enkelte
spørgsmål til udvalgte punkter.
- Høringsfasen vedr. Struer Kommunes skolepolitik er færdig og behandles i
byrådet d. 23/11. Det opdaterede papir om Struer Kommune skolepolitik
vedlægges.
- 10. klasse. Det er ikke politisk afklaret, hvad der skal ske med 10. klasse i Struer
Kommune. Struer Statsgymnasium indgår positivt i drøftelser om mulighederne
for at varetage 10. klasseundervisning efter den ny lovgivning fra 1.8.10.
11) Evt. – herunder eventuelle meddelelser fra formand og rektor.
Bilag 7a, bilag 7b og bilag 7c
Ref.: Formanden orienterede om kursustilbud for gymnasiebestyrelser. Malou er
tilmeldt kurset udbudt af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og
Gymnasiernes Bestyrelsesforening.
Rektor orienterede om Talentklasse for Naturvidenskab og Sprog og kultur, blev
igangsat i uge 43, men begge klasser er desværre blevet aflyst på grund af for få
tilmeldinger. Vi vil forsøge igen til foråret. Rektor blev af Knud Bjerregård Hansen
inviteret med til skoleledermøde i Struer Kommune for dér at drøfte interessen for
samarbejdet om talentklasseundervisning.
Jens Elsig
rektor

Ref.: AKJ
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