Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole
Fredag den 28.09.07 kl. 12.30 – 14.30 i P01.
Tilstede fra bestyrelsen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Direktør Jørn
Henriksen, Filialdirektør Henning Balle, Lektor Morten Høyrup, Lektor Jacob Bastholm,
Bodil Keller Skousen 3i, Tue Nielsen 2.t , rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.
Afbud fra Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen.,
1.

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet fra mødet den onsdag den 6. juni 2007 blev godkendt og underskrevet.

2.

Vedtagelse af forretningsorden
Forretningsordenen blev vedtaget med en tilføjelse i § 8 stk 2, hvorefter medlemmer der
er forhindret i at møde underretter formanden herom gennem skolen.

3.

Orientering om ansættelser ved skoleårets start
Rektor orienterede om nyansættelser. Nyansatte er Helle Aagaard-Hansen, biologi og
matematik, Birgitte Jastrup, matematik og fysik, Dorthe Fischer Serup, biologi
(årsvikar), Peter Jensen, historie og religion (årsvikar), Ane Sofie Stockholm, idræt
(årsvikar), Line Overmark Juul, klassiske fag (årsvikar) samt Jens Bagger, pædagogikum
kandidat i biologi og Joakim Mortensen, pædagogikumkandidat i engelsk og matematik.
Bestyrelsen drøftede de problemer, der er med at rekruttere lærere i naturvidenskabelige
fag og matematik. Særligt i år med 4 barselsvikariater, heraf 3 i matematik har det give
problemer.

4.

Overtagelsen af HF-kurset i Ribe (gennemførelse af aftalen med CVU-Vest,
lejemålet på Bispegade Skole, samarbejde med Seminariet i skoleåret), bilag vedlagt
Bestyrelsen blev orienteret om den indgåede aftale med CVU-Vest og forhandlingerne
med Universitets- og Bygningsstyrelsen, Esbjerg Kommune og Ungdomsskolen om
lejemålet på Bispegade Skole. Det er hensigten at få lokalerne der til at fremstå i samme
stand som øvrige lokaler på skolen.
Der er generelt en positiv stemning både blandt lærerne på Ribe Katedralskole og blandt
de nye lærere fra Seminariet
De lærere RK overtager fra Seminariet er meget optagede af, at HF-kurset bevarer sin
særlige profil.
Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt man skal forholde sig til det. Det vil være
hensigtsmæssigt at diskutere spørgsmålet med hf-eleverne og drage erfaringer fra andre
gymnasier med HF.
En overvejelse er hvorvidt hf-eleverne skal have et område eller en række lokaler, hvor
de kan høre til eller hf-profilen skal sikres gennem undervisningen, særlige pædagogiske
tiltag samt andre aktiviteter og formidling i brochurer og på hjemmeside mv.
Flere fra bestyrelsen var optaget af at fastholde tankerne om, at Bispegade ikke skal
være en særlig hf-afdeling, så hf ’erne ikke bliver isolerede.
Det blev foreslået at invitere en hf-elev i bestyrelsen , de nærmere konsekvenser skal
overvejes

5.

Fastsættelse af skolens kapacitet for skoleåret 2008/2009.
Det indstilles, at skolens kapacitet fortsat er 21 klasser til gymnasieundervisning. Den
stammer fra den ombygning af skolen, der blev foretaget i 2003. Hertil forventes 4
klasser til hf-undervisning.
Kapaciteten blev godkendt.

6.

Godkendelse af skolens udbud af studieretninger og valgfag (både gymnasiet og
hf for optaget i 2008). Gymnasiebrochure og fortryk til HF-brochure er vedlagt
Udbuddet i gymnasiet er stort set uændret. Eneste ændringer er 3.studieretningsfag og
fastlæggelse af A-niveauer i flere fag, så man i så høj grad som muligt undgår, at elever
skal gå på 2 hold i samme fag. For HF’s vedkommende er udbuddet en markant
forøgelse af det tilbud, hf’erne hidtil har haft. Det øgede udbud skyldes muligheden for
at gymnasieelever og hf-kursister nu kan læse på samme hold.
Udbuddet blev godkendt

7.

Justering af budget 2007 (flere elever og dermed flere indtægter og udgifter), bilag
vedlagt.
Budgettet og det foreløbige regnskab viser et resultat på 905.000 kr. Det svarer til, at der
er en reserve til henlæggelse på 1 % af budgettet.
Justeringen af budgettet for 2007 blev godkendt

8.

Orientering om taxameter for de kommende år, bilag vedlagt
Bent Karsdal gennemgik taxameterets sammensætning og konsekvenserne for RK for
2008 . De foreløbige tal tyder på, at skolen vil få en lidt højere bevilling pr. elev end den,
vi har i dag.

9. Status med hensyn til personalepolitik, bilag vedlagt
Oplægget er en meget foreløbig opsamling på et gruppearbejde blandt personalet som
optakt til en formulering af personalepolitikken. Skolen arbejder videre med det, og
ledelsen skriver næste oplæg. Det foreliggende oplæg blev drøftet, der blev spurgt til om
der er behov for en politik vedr. forældrehenvendelser
10. Præsentation af hjemmesiden
Hjemmesiden bliver on-line fra mandag , der vil blive en særlig indgang for bestyrelsen
med dagsordener og referater.
11. Eventuelt
De næste møder fastlægges til den 10.12 kl 13.00-16.00 og den 7.3 kl. 13.00-15.00
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