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Referat af bestyrelsesmødet den 29.3.11 kl. 15.00 – 17.15.
Tilstede: John Christoffersen, Jan Bendix, Michael Skjoldborg, Jens Elsig, Therese N Petersen,
Mark M Søndergaard, Marie Louise Søndergaard, Helle Toftgaard, Knud B Hansen, Michael L
Jensen, Christian Donslund
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde den 15.12.10
- Referatet blev godkendt
2. Siden sidst (bilag 1)
- Bilag 1 blev gennemgået
3. Opfølgning på punkter fra sidste møde
- Punkter er indeholdt i dagsordenen
4. Skolens ansøgertal pr. medio marts 2011 (bilag 2). Orientering om de aktuelle søgetal samt forslag
til klassedannelse.
- Bilaget blev gennemgået, og den store stigning i søgetallet til STX og HHX blev fremhævet. Der
var tilfredshed i bestyrelsen med det flotte ansøgertal. Forslaget til klassedannelsen blev taget
til efterretning.
5. Nordvest Uddannelser – orientering om og drøftelse af status og situation efter mødet i uge 8
mellem undervisningsministeriet (UVM), Struer og Lemvig kommuner samt ledelserne fra
ungdomsuddannelses- institutionerne i de to kommuner (bilag 3)
- Bilaget blev gennemgået og teamet drøftet, og bestyrelsen besluttede at tiltræde indstillingen.
Rektor og formand vil fortsætte bestræbelserne med møder og andre initiativer, der fremmer
de i bilaget nævnte må.
Endvidere vil skolen/rektor fortsat arbejde for at få htx-udbud på SSG. Rektor vil kontakte UVM
vedr. opnåelse af dette udbud. Enten som et selvstændigt udbud eller som et samarbejde med
omkringliggende htx-skoler. Yderligere kunne det overvejes og undersøges, om SSG kan blive
udbyder af en mere praktisk betonet eud-uddannelse.
6. SSGs nye vejledningscenter pr. 1.8.11, herunder eksempler på nye tiltag indenfor
vejledningsområdet (bilag 4)
- Rektor gennemgik bilaget vedr. strukturen i SSGs nye vejledningscenter. Fokus i det nye
vejledningscenter er fastholdelse af eleverne i uddannelse, således at 95 %-målsætningen
forfølges.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og bestyrelsen vil gerne høre om status ved et
møde midt i skoleåret 2011-12.

7. 10. klasse på SSG, herunder aftale med Struer Kommune (bilag 5a og 5b)
- Drøftelse af og stillingtagen til aftaleforslag mellem SSG og Struer Kommune om drift af 10. klasse
på SSG, herunder de økonomiske vilkår. Aftaleforslaget blev godkendt. Skolen forhandler fortsat de
økonomiske vilkår med kommunen, og der forventes en økonomisk aftale primo april. Da der er
tale om indtægtsdækket virksomhed (IDV), er det absolut nødvendigt, at alle omkostninger vedr.
10. klasse dækkes, idet SSG er omfattet af denne lovgivning på området. SSG skal ikke tjene på 10.

Struer Statsgymnasium

Referat. Bestyrelsesmødet den 29.3.11

31.3.11

klasse, men må til gengæld heller ikke bruge tilskud givet til fx STX eller andre uddannelser til
10.klasse-drift.
Bestyrelsen tiltrådte bilagets indstilling om, at formand og rektor kan indgå den endelige 10.klasseaftale med Struer Kommune.
8. Strategiplan 2010-12 – drøftelse af udvalgte punkter, denne gang:
- Fortsat udvikling af skolens undervisning (bilag 6)
Indsatsen med ETU-opfølgning i forbindelse med undervisningen blev kort drøftet. Specielt blev
koordinering af skriftligt arbejde diskuteret. Skolen vil forsøge at forbedre denne koordinering.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen.
- Skærpelse af SSGs profil
Bilag 7a blev gennemgået og bilag 7b eftersendes, når den er klar: aktuel DEA-rapport om Campusdannelser på ungdomsuddannelsesområdet, hvori SSG-forhold indgår på en meget positiv måde.
Indsatsområdet blev kort drøftet, herunder blev det fremhævet, at skolens kreative musiske fag er
vigtige for vores skole. Både fagligt og socialt.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med orienteringen.

9. Evt. meddelelser fra formand og rektor
- Intet
10. Evt.
- Rektor orienterede om at der i øjeblikket er forhandlinger vedrørende en studietur for alle
lærere og bestyrelse.
Fra kl. 16.30. deltog skolens revisor under punkterne 11 og 12.
11. Skolens regnskabsaflæggelse for 2010 (Årsrapport 2010)
- Regnskab og protokollat blev gennemgået af revisor.
Regnskabet og protokollatet blev godkendt
Formanden gennemgik bilag 8c som kommentar til protokollatet. Bilaget blev godkendt af
bestyrelsen
12. Skolens økonomi fremadrettet,
- Opdateret estimat for tilskud og indtægter til SSG de næste år blev fremlagt af Rektor. (bilag 9
blev uddelt på mødet)
- I forbindelse med regnskabsaflæggelsen har skolen også lavet et estimat for årene 2011-14 mht.
skolens tilskud, idet UVM har udmeldt større besparelser i tilskuddene i denne periode (til alle
skoler). Estimatet er en ajourføring af tilsvarende tidligere bilag mht. opdatering af elevtal og
nyeste kendte taksttilskudsudmeldinger fra UVM. Oversigten viser, at især i årene 2013 og 2014
bliver skolens tilskud til uddannelserne væsentligt beskåret.
Temaer og udfordringer som konsekvens af begrænsning i midlerne til at drive skole vil blive
drøftet på kommende bestyrelsesmøder.
CDO/JEL

