Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole
Fredag den 16.05. 2008 kl. 13.00 – 15.00.
Tilstede fra bestyrelsen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Skoleinspektør Ina Krarup
Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Jacob Bastholm,
Jannie Olesen 3k, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.
Afbud fra Filialdirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen og Bodil
Keller Skousen 3i.
1.

Underskrift af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt
2.

Meddelelser

3.

Ansættelser

Skolen har pr. 1. august ansat flg. lærere:
- Hans Chr. Vester (dansk, psykologi) – fast stilling
- Joakim Mortensen (engelsk, matematik) – fast stilling
- Eli Knudsen (kemi, biologi) – fast stilling på halv tid
- Line Overmark Juul (græsk, latin, old) – fast stilling
- Peter Jensen (historie, religion) – lærerkandidat
- Knud Kalf (græsk, latin, old) – lærerkandidat
- Torben Petersen (historie, idræt) – lærerkandidat
- Jesper Skov-Jensen (idræt, biologi) – lærerkandidat
Lærerkandidaterne er alle ansat i et-årige stillinger. Birgitte Jastrup, Eva Egelund og
Annemette Witt vender tilbage efter barselsorlov og Line Overmark Juul går på orlov.
4.

Ansøgertal

Drøftelse af ansøgertal, elevtilgang, prognoser og evt. tiltag.
Bilag: Ribe Katedralskoles egne oversigter og materiale fra Region Syddanmark.
Når man ser på ansøgertallene for de sidste tre år ligger disse tal en del højere end det
normale niveau. Vi havde forventet 6 klasser og fik 5. Antallet af elever fra byer der ligger
længst fra skolen som Gram, Røddig og Skærbæk er uændrede, mens antallet af elever fra
Bramming er faldet noget. Fordelingsudvalget har fordelt 14 elever fra Bramming, der
havde søgt Esbjerg Gymnasium og HF som første prioritet til Ribe Katedralskole.
Det blev bemærket at Esbjerg Gymnasium og HF har tiltrukket mange elever, deres
ansøgertal er steget med 75 %. Esbjerg Statsskole har afleveret elever til Esbjerg
Gymnasium og HF.
Esbjerg Gymnasium har fået en flot ombygning, renoverede naturfagslokaler og god omtale
i pressen. Man kan konstatere at eleverne benytter deres valgfrihed. Det er også interessant
at Esbjerg Kommune lægger vægt på at ligestille 10.klasse centrerne. Eleverne kan vælge på

hvilket center de vil gå og får gratis bustransport. Det betyder også at den geografiske
tilknytning bliver mindre afgørende.
Det blev diskuteret, hvorvidt Ribe Katedralskole kan gøre noget anderledes. En interessant
elevgruppe er eleverne fra Bramming. Skolen er interesseret i at afklare hvilke overvejelser
eleverne har, når de vælger mellem Esbjerg og Ribe samt hvilken opfattelse eleverne i det
hele tager har af Ribe Katedralskole.
Skoleinspektør Ina Krarup Nielsen inviterede rektor og vicerektor til at besøge Bakkeskolen
og tale med studievejledere og elever. Det vil være en god mulighed for at få en afklaring af
ansøgernes opfattelse af skolen.
5.

Strategi for Ribe Katedralskole.

Drøftelse af behov for justeringer under hensyntagen til prognoser og overflytningen af HF.
Bilag vedlagt.
Skolen er i gang med at gennemføre en evaluering af det første gymnasiegennemløb efter
reformen . Resultaterne af denne fremlægges som en rapport på næste bestyrelsesmøde.
Denne rapport kan give anledning til at en debat om værdigrundlaget skal justeres i lyset af
reformen, selvejet og udbuddet af HF-uddannelsen.
6.

Skolens økonomi

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en budgetjustering som følge af ændrede elevtal og
justerer budgettet igen på næste møde med henblik på udgifter til lærerløn m.v. Udgifter til
lærerløn kan først vurderes mere præcist, når vi kender udgifterne til hf på seminariet i
foråret 2008, omfanget af overarbejde og eksamen. Disse tal foreligger i juli 2008.
Bilag
Bestyrelsen godkendte budgetjusteringen.

7.

Skolens lokalesituation

Skolens lokalesituation er stadig uafklaret. Plan A: Byggeri af 2 laboratorier og 2
klasselokaler, leje af Bispegade Skole i en kortere periode, samt leje af seminariets
idrætshal. Plan B: Ombygning og leje af Bispegade Skole i en længere periode, samt leje af
seminariets idrætshal.
Ansøgningen om at bygge 2 naturvidenskabelige lokaler og 2 klasseværelser afhænger nu af
uvm. ministeriets godkendelse, sagen ligger i ministeriet.
Skolen undersøger muligheden for at leje ekstra timer i seminariets idtrætshal

8.

Eventuelt, herunder datoer for de næste møder.

Jacob Bastholm går af som pædagogisk rådsformand og træder dermed ud af bestyrelsen
med afslutningen af skoleåret. Bestyrelsen takkede for et godt samarbejde den periode Jacob
har siddet bestyrelsen.

Næste møde blev aftalt til den 26.09.08 kl. 12.00
9.

Mødet blev afsluttet med lidt ost og rødvin i biblioteket

Referent vicerektor Henrik Kjar
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