Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole mandag den 23. april 2007 kl. 13 –
15.30.
Tilstede fra bestyrelsen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Skoleinspektør
Ina Krarup Nielsen, byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Jacob
Bastholm, Kamilla Vinther 3. a, Ragnhild Petersen 3. z, rektor Bent Karsdal, vicerektor
Henrik Kjar
Afbud fra Direktør Jørn Henriksen og Filialdirektør Henning Balle.

1.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde

Referatet fra mødet den 29.1.07 blev godkendt og underskrevet.
Ministeriet har endnu ikke udsendt paradigme vedr. bestyrelsens forretningsorden
1.a)

Orientering om situationen vedr. HF-kursus i Ribe.

Rektor Bent Karsdal orienterede med udgangspunkt henvendelse fra CVU-Vest af 9.11.2006
vedrørende mulighederne for at Ribe Katedralskole overtager Ribe Seminariums hf-kursus fra
CVU- Vest. Bestyrelsen bemyndigede rektor til at undersøge mulighederne herfor.
2.

Ansættelser og stillingsopslag.

Skolen har ansat Henrik Kjar, 46 år, lektor på Vestfyns Gymnasium som vicerektor fra 1. april
2007. Han har fagene dansk og samfundsfag.
Villy Langvad er ansat som edb-medarbejder fra 1. februar 2007.
I faste stillinger er ansat Birgitte Jastrup med fagene matematik og fysik og Helle Aagaard
Hansen matematik og biologi. Dorthe Seerup er ansat i et årsvikariat i biologi
Der er ansat to i uddannelsesstillinger. Jens Bagger er ansat i en et-årig uddannelsesstilling
med biologi og vi overtager Joakim Mortensen - engelsk og matematik i en to-årig
uddannelsesstilling

3.

Status med hensyn til selveje: Økonomisystemer, indberetninger til staten,
taxametre, åbningsbalance, bygninger m.v.

Skolen mangler at udarbejde en åbningsbalance over aktiver og passiver.
Skolen har henvendt sig til bygningsstyrelsen vedr. klimaskærmen på hovedbygningen.
Skolen har bedt om en besigtigelse. Gymnasietaxameteret offentliggøres den 10.5.07
4.

Skolens økonomi – regnskab for 1. kvartal og forventninger til resten af året.

Regnskabsrapport opgjort den 20.4.07 eftersendt som bilag. Rapporten viser, at man har haft
omkostninger der svarer til 25 % af de budgetterede omkostninger pr. 20.4.07

5.

Ansøgertal fordelt på studieretninger, afleverende skoler, kommuner samt
fordeling af ansøgere i ”amtet”. Bilag vedlagt.

Ribe Katedralskole har fået 219 ansøgere til 1.g . Det er det største antal ansøgere i skolens
historie. Det, at elevernes valg af studieretninger reelt ligger i december efter, de har været
igennem grundforløbet, styrker spredningen i 2.fremmedsprog samt latin og græsk.
Ribe Katedralskole har søgt om busruter, der dækker vores primæransøgeres transportbehov

6.

Skolens evalueringer og handleplaner: Grundforløb, sammenhængen mellem fag i
studieretningerne samt elevernes undervisningsforløb. Bilag vedlagt.

Der blev udtrykt tilfredshed med evalueringernes udformning, og de opstillede forslag til
handlingsplaner.
Brandinstruks hænger i hver klasselokale. Den indskærpes ved orientering på et
fællesarrangement samt gennem teamlederne og en brandøvelse.
Det er karakteristisk, at gennemførelsesprocenten er høj, nemlig 86% , selv om der er en
procentandel på 22 % , der overvejer deres valg af ungdomsuddannelse.
Presseomtalen af evalueringen blev debatteret.
Der var støtte til beslutningen om blandede klasser i grundforløbet.
Det er udmærket med fokus på fagenes samspil i studieretningerne
Generel god kritik af evalueringerne, særlig at eleverne indgår i APV.

7. Indsatsområder og nøgleområder for evaluering næste skoleår.
Skolen forslår, der bliver særligt fokus på omfanget og fordelingen af skriftligt arbejde og på
valgfag i 3. g. Det er en særlig udfordring, at nogle fag skal foregå samtidigt på B og A-niveau
( parallelitetsproblemet). Det medfører samtidigt en stor koncentration af det skriftlige arbejde
i 3.g.
8. Skolens informationspolitik. Drøftelse af, hvilken rolle velkomstskrifter, årsskrift,
hjemmeside m.v. skal spille. Gerne en drøftelse af krav til skolens hjemmeside.
Hvem er det, man vil nå med hjemmesiden? Bestyrelsen opfordrer til at fokusere på
kommende elever og forældre. Der skal være plads til velkomstskrift, visioner,
studieretninger, aktuelle begivenheder og artikler fra årsskriftet. Det skal fremgå hvorfor Ribe
katedralskole er et godt valg. Årsskriftet sender et andet signal til de tidligere elever,
politikere, bestyrelse mv.

9.

Eventuelt.

Næste ordinære møde er den 28.9. kl. 13.00. Der indkaldes til ekstraordinært møde, i
forbindelse med drøftelserne med CVU- Vest om overtagelsen af HF-kursus.
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