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Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september
2010.
Tilstede: John Christoffersen, Jan Bendix (fmd.), Knud Bjerregaard Hansen, Michael
Langager Jensen, Marc M. Søndergaard, Marie Louise (Malou) Søndergaard, Michael
Skjoldborg, Therese Nørgaard-Pedersen, Jens Elsig (rektor) og Anni K. Jensen (ref.)
Skolens regnskabschef Bente Bang Thusgaard deltog under pkt. 4.
Afbud: Helle Toftgaard
Dagsorden:
1) Velkommen til det ny skoleår for bestyrelsen, herunder velkomst til nye

medlemmer af bestyrelsen.
Bilag 1. (Bestyrelsen for SSG pr. aug. 10)
Ref.: Formand bød bestyrelsen velkommen – herunder velkommen til de nye
repræsentanter i bestyrelsen.
Der var ændringer til listen over bestyrelsesmedlemmer. Ny liste er vedlagt.
2) Mødeplan for skolens bestyrelse 2010-11, efteråret 2010.

Bilag 2.
Ref.: Der er ændringer til mødeplan. Mødet d. 1/11 flyttes til d. 8/11. Mødet i
marts 2011 bliver 29/3, kl. 15.00 og mødet i maj bliver 10/5, kl. 15.00. Ny
mødeplan er vedlagt.
3) Referat fra sidste møde 20.5.10

(Referat er udsendt, men vedlægges sammen med strategiplan 2010-12 til nye
medlemmer)
Ref.: Det fremsendte referat blev godkendt og underskrevet.
4) Siden sidst.

Bilag 3.

Ref.: Der blev spurgt ind til punktet ”URKUND”. Det kan læses i bilaget, hvordan
Struer Statsgymnasium anvender systemet, men systemet skal primært have en
præventiv virkning overfor eleverne. Hvis eleverne tages i at snyde, får de en
advarsel, og ved gentagne gange vil de almindeligvis blive bortvist fra skolen. Det
er også tidligere sket på skolen, at eleverne ikke kan indstilles til eksamen på
grund af snyd.
Therese Nørgaard-Petersen orienterede om Cooperative Learning.
5) Halvårsregnskab 2010 samt estimat for hele 2010.

Bilag 4 forventes udsendt fredag den 10.9.10.
Ref.: Rektor gennemgik resultatopgørelsen. Som det fremgår af bilaget, er
regnskabsforventningen bedre end budgetteret. Med hensyn til årselever er der
en stigning i antal årselever i forhold til det oprindelig budgetterede.
Angående driftsomkostninger fortalte regnskabschefen, at de er lidt sværere ”at
styre” kalendermæssigt, så hun holder jævnligt møder med skolens pedel og
øvrige budgetansvarlige for at sikre budgetoverholdelse.
Formanden spurgte ind til lærernes overtidsforbrug, herunder om der kan
forventes overraskelser for efteråret. Rektor svarede, at det ikke forventes.
Bestyrelsen tog bilaget til efterretning.

6) Besparelser pr. 2011 - udmeldt af Undervisningsministeriet

Bilag 5a og 5b. Orientering v/rektor
Ref.: Rektor orienterede om de besparelse Undervisningsministeriet har udmeldt
til gymnasierne. Tilskuddet til gymnasierne reduceres med 1 % i 2011, hvilket
sammen med de øvrige omlægninger/reduktioner af tilskud betyder, at Struer
Statsgymnasium forventes at skulle spare ca. 1,5 mio. kr. i 2011. Udover disse
besparelser bortfalder særlige åremålsbegrænsede fusionstilskud inden for en
kort årrække.
Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes oversigt over indtægtsgrundlaget for de
kommende 3 år, og at dette indgår i budgetarbejdet i efteråret.
Besparelsesområder generelt blev kort drøftet, herunder lærertimeforbruget, idet
ca. 85 % af skolens budget udgøres af lønninger.
En lærerrepræsentant gjorde opmærksom på, at nogle af lærerne allerede nu er
ved at omregne besparelserne i stillinger. Det kunne være en ide, at lærerne
kommer med input til processen. Rektor oplyste, at sparekrav behandles i SU.
7) Besøget på skolen den 9.9.10 – refleksioner og drøftelse af oplevelserne

(ingen bilag)
Ref.: Bestyrelsen takkede for besøget og synes, det var en spændende dag, som
gav indtryk af bl.a. læringsmiljøet på skolen.
Michael Skjoldborg gav udtryk for, at det var positivt, at bestyrelsen viser
interesse for skolen på den måde. Stort set alle lærere var meget positive over
besøget. Rektor takkede også for besøget.

8) Opfølgning på beslutninger fra sidste møde, herunder

- opfølgning på arbejdet med ETU 2010 (Bilag 6)
- opfølgning på arbejdet med implementering af strategiplanen (bilag 7),
orientering v/rektor
Ref.:
- Som det fremgår af bilag 6 viser ElevTilfredshedsUndersøgelsen, at eleverne i
mange af skolens forhold er godt tilfredse med skolen og lærerne. Dog er der
forskellige områder, som også kritiseres i ETU’en, herunder at en stor del elever
ikke er tilfredse med skolens it-udstyr. Der var en diskussion i bestyrelsen om,
hvad der kan gøres ved dette. Utilfredsheden kan skyldes mange ting, som må
søges afdækket i fremtidige undersøgelser. Bestyrelsen gav udtryk for tilfredshed
med arbejdet med ETU’en.
Rektor oplyste, at strategiplanen er sendt ud til alle ansatte, og at strategiplanen
inddrages i forskellige sammenhænge på skolen, herunder i forbindelse med
MUS-samtalerne.
9) Afslutning af skoleåret 2009-10, eksamen og resultater 2010 for STX, HHX, HF

og IB.
Bilag 8. (Nøgletal). Orientering v/rektor.
Ref.: Rektor præsenterede bilaget. Skolens gennemsnit på HHX ligger markant
over landsgennemsnittet. HF er kommet op på næsten landsgennemsnittet, og
STX ligger på landsgennemsnit. Det er vanskeligt at beregne gennemsnit på IB i
forhold til verdensgennemsnittet eller et dansk gennemsnit. Rektor betragter
skolens IB-resultat som værende flot og især, at gennemførelsesprocenten ligger
så højt (på verdensplan er gennemførselsprocenten ved første forsøg ca. 80).
10) Starten på det ny skoleår, herunder status for elevtalssituationen.

Bilag 9. udsendes fredag den 10.09.10.(Elevtalsudvikling). Orientering v/rektor
Ref.: Rektor gennemgik elevtalssituationen. Elevtallet har været ret stabilt
gennem de seneste 3-4 år.
11) Ordensregler på kostskolen 2010-11.

Ordensreglerne er justeret for det kommende skoleår vedr. ”gå i byen” på dage
med skoledag dagen efter.
Bilag 10. Til drøftelse og endelig beslutning/bekræftelse.
Ref.: Rektor præsenterede bilaget og fortalte, at der er tilføjet et nyt pkt. (12).
Det skyldes, at skolen har bemærket, at kostskoleelever har været i byen sent
torsdag aften. Derfor er det vigtigt at sende et signal om, at det ikke accepteres.
Fra elevside i bestyrelsen blev det refereret, at eleverne ikke er tilfredse med
formuleringen af det punkt, hvorfor det vil blive behandlet i kostskolerådet.
Bestyrelsen er enig i intensionen med de nye regler og synes det er en god ide,
at det tages op i kostskolerådet. Rektor indgår i dialog og tilpasser eventuelt
formuleringen, så den fastholdes.

12) Skolens byggeprojekter.

Orientering v/rektor
Ref.: Rektor orienterede om alle de byggeprojekter, der er i gang på skolen.
Skolens pedel deltager løbende i byggemøderne. CAMPUS Struer er netop
afsluttet og ombygning på kostskolen er afsluttet.
Der lægges nye fliser foran Idrætshallen, hvilket ikke var med i skolens
byggeprojekter, det er derfor en ekstra udgift.
Ved skolens overtagelse af bygningerne fra staten har skolen betalt for meget, da
elevgrundlaget for beregning af købsprisen var for højt. Efter en del
korrespondance med Undervisningsministeriet og efterfølgende møde hos
Undervisningsministeriet er elevgrundlaget nedjusteret, hvilket betyder, at skolen
får tilbagebetalt ca. 2,4 mio.kr.
Bestyrelsen gav endvidere bemyndigelse til, at den gamle pedelbolig sættes til
salg nu.
13) Skolens studieretninger og valgfag 2011, herunder justering af

studieretningstilbud 2010.
Bilag 11a og 11b.
Ref.: Rektor præsenterede de nye studieretninger for de nuværende elever i 1.stx
og 1.hhx samt for de elever, der går i 9. og 10. klasse..
Bestyrelsen kunne gå ind for at tilbyde en studieretning med bioteknologi.
Bestyrelsen tilsluttede sig elevønske om, at eleverne gøres opmærksomme på
kombinationen af fag i lige netop den studieretning.
14) Nordvest Uddannelser. Siden sidst, orientering v/formand og rektor

Bilag 12 (identisk med tidligere udsendt og drøftet bilag)
Ref.: Formanden redegjorde for ideoplægget. Formanden har i et møde med
undervisningsminister Tina Nedergaard drøftet udkantsgymnasierne og i den
forbindelse inviteret ministeren på besøg på skolen.
Struer Statsgymnasium søger om at få HTX-uddannelsen. Vi afventer svar fra
Undervisningsministeriet, hvis embedsmænd tøver med godkendelse. Region
Midt har støttet skolens ønske om, at udbyde HTX. Bestyrelsen drøftede fordele
og ulemper ved udbud af HTX.
15) Evt. – herunder eventuelle meddelelser fra formand og rektor.

Ref.:
- Formanden orienterede om en rapport fra Undervisningsministeriet om begrebet
”øvrig tid”, og hvad der menes med ”øvrig tid”.
- Formand og rektor holder løbende møder med Struer Kommune, hvor bl.a.
placering af overbygningen (10. klasse) drøftes. Struer Statsgymnasium er
interesseret i en placering af overbygningen i den gamle erhvervsskolebygning.
- Michael Skjoldborg spurgte, om det var muligt, at dagsordenen til
bestyrelsesmødet bliver tilgængelig for alle ansatte samtidig med, at den

udsendes til bestyrelsen. Det blev besluttet, at dagsorden fremsendes uden bilag,
idet bilagsmaterialet hører til bestyrelsens interne arbejde.
- Fremover skal bestyrelsesmedlemmer have dagsorden m. bilag samt referat
tilsendt med almindelig post og elektronisk. To bestyrelsesmedlemmer valgte
alene at modtage materialet elektronisk.
16) Rapport om resultatlønskontrakt for rektor for 2009-10.

Bilag 13 udsendes inden mødet.
Ref.: Rektor gennemgik resultatlønskontrakten.
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at afslutte drøftelserne med rektor om
resultatlønskontrakt for skoleåret 2009/2010.

17) Resultatlønskontrakt 2010-11 for rektor samt for uddannelsescheferne, herunder

beløbsrammer.
Bilag 14 og 15 udsendes inden mødet.
Ref.: Bestyrelsen drøftede og fremkom med enkelte tilføjelser til det foreliggende
udkast af oplæg til resultatlønskontrakt for 2010 til 2011.
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at færdiggøre aftalen med rektor om
dennes resultatlønskontrakt og rammerne for kontrakter med uddannelseschefer.
Bestyrelsen bemyndigede formanden til udbetaling af engangsvederlag til rektor i
forbindelse med merarbejde i første halvår af 2010.

Ref.: AKJ

