Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole
Fredag den 26.09. 2008 kl. 12.00 – 14.30 i Puggård ( P01).
Tilstede fra bestyrelsen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, Filialdirektør Henning Balle
Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Lektor Morten
Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe Falk 2.z , Anders Tørnquist Overgaard 2n,
rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.
Afbud fra skoleinspektør Ina Krarup Nielsen,
1. Nye medlemmer pr. 1.august 2008 præsentation af bestyrelsen. Der vedlægges oversigt over
bestyrelsens sammensætning i skoleåret 2008/09
De nye medlemmer Jeppe Falk, Anders Tørnquist Overgaard og Lise Vind Petersen blev
budt velkommen.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt.
3. Orientering om skolestart (elevtal, lokaler, hf mv.)
Bent Karsdal redegjorde for etableringen af HF og overflytningen af 2 hf klasser fra
Seminariet. Skolen har brugt meget energi på at etablere et fællesskab med nye elever og
lærere. Elevtallet er fint, ganske vist er der faldende antal 1.g elever, men de fordeler sig
pænt på 5 klasser. De to nye 1. hf klasser er fyldt op med 60 elever.
Henrik Kjar redegjorde for lokalesituationen. Med hensyn til ansøgningen om at bygge nye
laboratorier er den gået lidt i stå i ministeriet, så vi kan ikke andet end at afvente en
afgørelse. Lokalesituationen er ikke optimal. Vi har ganske vist lejet to lokaler i Bispegade
skole, to 3.g klasser har ca. 10 lektioner hver i Bispegade, derudover er der nogle mindre
sproghold.
Skolen har -inklusive de to lokaler i Bispegade- 9 lokaler, hvor kapaciteten er under 30
elever. Aktuelt har vi 10 klasser, der er så små at de kan fordeles i de mindre lokaler, men
smertegrænsen er ved at være nået for anvendelsen af de små lokaler, da klassekvotienten er
stigende.
De to klasser 3.m og 3y er ikke specielt tilfredse med at være i Bispegade, og vi har lovet at
vi bytter til jul, så det at være i Bispegade går lidt på omgang.
Morten Hoyrup underviser i 3y og indvendte at lokalerne ikke er så ringe, det er primært
afstanden til resten af skolen, der er et problem for eleverne. Hvis det bliver mere
permanent skal der oprettes en IT-opkobling.
Bestyrelsen tager byggeriet og lokaleforholdene op igen på næste møde i december.

4. Budgetjusteringer som følge af nye elevtal og opgørelse fra UC Vest
Vedlagte budget indstilles til bestyrelsens beslutning. Der vedlægges opgørelse over elevtal,
taxametertal, statstilskud samt forslag til budgetjustering. Der vedlægges også det hidtidige

budget af 9. Maj 2008. I forhold hertil forventes indtægterne at stige med 329.328 kr.
Udgifterne forventes at stige med 95.000 kr. og reserver vil som følge heraf stige med
234.328 kr.
I det omfang, der er plads i budgettet, vil skolen prioritere en vis modernisering af lokaler i
de naturvidenskabelige fag.
Bent Karsdal gennemgik taxametertal for 2007 og 2008.
Det elevtal, der indberettes som grundlag for taxameteret for 2008 er 507 gymnasieelever
og 99,33 hf-elever. Tallet for 2007 var til sammenligning 497 gymnasieelever på Ribe
Katedralskole, mens der gik 101,67 hf elever på UC- Vest, det tidligere Ribe Seminarium.
Den samlede stigning for Ribe Katedralskole fra 2007 til 2008 er altså fra 497 elever til 606
elever i alt 109 elever.
I kraft af at disse taxametertal nu ligger fast og, at taxametertallet afgør skolens bevilling,
så ligger skolens indtægter fast. Budgettets indtægter i form af statstilskud er 42.665.303
kr.
Her er det værd at bemærke, at i dette tal er indeholdte et negativ udligningsbeløb som led
i den overgangsordning, der sikrer de gymnasier, hvis hidtidige amtslige bevillinger var
større en statstaxameteret. Dette beløb er 1.9 mil og det falder til ca. 1,2 mil i næste budget
2009/10.
Brobygningseleverne har deres eget taxameter på 1280 kr. for en uges brobygningsundervisning. Lise Pedersen redegjorde for dette nye tilbud til folkeskoleeleverne.
Vi kender endnu ikke de kommende tal for 8 klasse og de ligger i næste budget.
I år har vi 95 elever i frivillig brobygning i 9. klasse i alt fire hold, og vi har 104 ( budgettet
siger 85) elever i 10. klasse obligatorisk brobygning, fire hold i gymnasiet og et i hf.
Men selv om dette budget ikke er helt afsluttet er det relativt små beløb der er tale om, og
elevtallet er større end budgetteret.
De samlede indtægter inklusive brobygning, finansielle poster mv. udgør 44.068.616 kr.
Ser man på udgifterne i budgettet er der indlagt en margen på 1,5 mil kr. til udgifter til
overtid, barsel og sygdom. De samlede udgifter er dermed budgetteret til 42.535.400.
Følger skolen dette budget opnår man et overskud på 1.533.216 kr. Bent Karsdal foreslog
at bestyrelsen afsætter en mil kr., som skolen kan disponere over til at renovere de
naturvidenskabelige lokaler samt andre prioriterede projekter.
De 3 naturvidenskabelige lokaler i Rundgangen er nu 28 gamle og fremtræder mørke og
slidte, det er også de sidste lokaler der mangler nye møbler.
Jens Bo Holm-Nielsen støttede ideen om at renovere de naturvidenskabelige lokaler, det er
vigtigt med et positivt helhedsindtryk.
Jeppe Falk spurgte om der kunne gøres noget ved kantinen. En større kantine så køen
kunne blive kortere er et elevønske. Også en lektiecafe mente eleverne var et vigtigt ønske.
Man kunne ansætte både lærere og elever der kan hjælpe især med matematik.
Bent Karsdal fremlagde et andet projekt, der er foreslået i samarbejdsudvalget, det gælder
stikkontakter til bærbare computere i H21 og H22.

Kurt Jacobsen støttede elevforslaget om lektiecafe, det er realistisk og indeholder et social
aspekt. Jørn Henriksen bakkede op om installeringen af stikkontakter til IT, det bør
prioriteres højt.
Bent Karsdal fastslog at der kan blive tale om et både og. Der skal være plads til både
bygninger og lektiecafe. Lektiecafeen er også et stort ønske fra elevrådet.
Elisabeth Dons Christensen opsummerede bestyrelsens holdning således, at alle tre forslag
skal gennemføres både lektiecafe, IT og en styrkelse af helhedsindtrykket i de
naturvidenskabelige lokaler.
Bestyrelsen besluttede at flytte 1. mil på budgettet og give ledelsen frie rammer, initiativerne
skal fremlægges på næste bestyrelsesmøde.

5. Orientering om forventninger til skoles økonomi.
Der vedlægges brev fra Undervisningsministeriet. Eneste nye, men dog forventede punkt er
en mindre reduktion af taxameter til administration begrundet i indkøbsaftaler og
administrative fællesskaber
Skolen er kun lige begyndt arbejdet med at undersøge mulighederne for at etablere
administrative fællesskaber. Det første møde holdes på Ribe Katedralskole den 1.10.08.
I finansloven forventes det at skolerne skal overtage deres bygninger, men hvorvidt det
bliver besluttet er usikkert. Der er tilsagn om at den tvungne opsparing bliver tilbagebetalt i
marts 2009, opsparingen er på ca. 200.000 kr.

6. Visioner og værdier.
Vedlagte papir indstilles til vedtagelse i bestyrelsen til erstatning for det hidtidige
strategipapir. Det nye papir skyldes overførslen af hf og en vis modernisering i sprogbrug.
Fokuspunkter er tænkt som en ramme om mål for i år og de kommende år.
Form og formål med papiret blev diskuteret. Det blev besluttet at tilføje til papiret, at det er
vedtaget af bestyrelsen dagsdato den 26.09.2008 for at markere, at det er skolens aktuelle
fokuspunkter. Papiret offentliggøres på skolens hjemmeside. Videre blev det besluttet, at
papiret skal tages op til drøftelse i bestyrelsen næste år på første bestyrelsesmøde efter
skoleårets begyndelse.
7. Resultatløn – fremgangsmåde.
Vedlagte papir indstilles til vedtagelse i bestyrelsen. Hensigten er at etablere en fast
procedure ud fra vedlagte bemyndigelse og retningslinier fra Undervisningsministeriet.
Disse vedlægges også.
Bestyrelsen vedtog proceduren for bemyndigelse til at indgå resultatslønskontrakter som
den er fomuleret på Ribe Katedralskole. Formuleringerne følger Undervisningsministeriets
retningslinier af 1. juli 2008.

8. Rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i skoleåret 2007/2008.
Drøftelse af vedlagte redegørelse med tilhørende bilag om evaluering.
Bent Karsdal redegjorde for skolens arbejde med indsatsområderne. Arbejdet er nærmere
beskrevet i bilag 1 og er placeret på hjemmesiden. Ser man på det første emne
studieparathed, kan en lektiecafe være et nyttigt redskab, det kan styrke indsatsen for at
sætte tidligt ind mod frafald i 1.g.
Ribe Katedralskole har en gennemførelsesprocent på 84%, hvilket er højt i forhold til
landsgennemsnittet.
Emnet for punkt 2 er: Kompetence og organisationsudvikling: Forberedelse til at overtage
hf-kurset ved Ribe Seminarium.
Det har været en udfordring af få elevkulturen på hf og gymnasiet til at mødes, ligesom
skolen har integreret 6 nyere lærere fra UC- vest.
Eleverne syn på hinanden mellem de to uddannelser har givet anledning til nogle knubbede
ord undervejs. Gymnasieelever har ”genbrugt” gamle plakater, hvor HF’erne er nævnt
som en tilføjelse. Nogle hf elever har følt sig underlegne. Det kræver en tilvænning for de to
kulturer, og det skal på plads og forholdet er på vej til at blive mere fornuftigt og normalt.
Man skal også huske at der også var den slags drillerier mellem matematikere og sproglige
og mellem de forskellige ungdomsuddannelser generelt.
Det er en særlig udfordring for 2.hf’erne, der er skiftet fra UC vest. De nye 1.hf elever har
selv valgt at gå på Ribe Katedralskole. Mange 1.hf elever har været glade for det fælles
introforløb der har været helt ens med hensyn til de skolebaserede aktiviteter som første
skoledag, aktivitetsdag, introfest mv.
Det tredje emne i rektors redegørelse er: Effektiv og målrettet personaleanvendelse.
Resultatet udgøres blandt andet af en organisationsplan med angivelse af opgave-, ansvarsog kompetencefordeling, planen kan ses på skolens hjemmeside.
Henrik Kjar fremlagde det sidste punkt i redegørelsen: Udvikling af skolens kvalitetssikring
med henblik på at kunne nyttiggøre erfaringer fra gymnasiereformens første år.
Det samlede indtryk er at gennemførelsen af reformen er løst meget tilfredsstillende på
skolen.
Til denne del af redegørelsen er der udarbejdet to bilag. Dels en evaluering af
gymnasiereformens første gennemløb og dels en skematisk oversigt over de konkrete
evalueringsundersøgelser og evalueringsinitiativer, der er foretaget på skolen i løbet af
skoleåret 2007/8. Disse to bilag er placeret på hjemmesiden i overensstemmelse med
bekendtgørelsen om kvalitetssikring og evaluering.
Mange af de evalueringer, der er foretaget har allerede givet anledning til forbedringer og
justeringer.
Bestyrelsen drøftede evalueringen og konstaterede at der sker et løbende arbejde med at
justere organiseringen af undervisningen

9. Indsatsområder for skoleåret 2008 /2009.
Vedlagte papir indstilles til vedtagelse i bestyrelsen. Indsatsområderne er dels obligatoriske
og dels skolens egne forslag, der har været drøftet i pædagogisk råd.
Bestyrelsen opfordrede skolen til at gå videre med de valgte indsatsområder. En måde at
registrere resultaterne af indsatsen med hensyn til at komme i medierne er simpelthen at

tælle antallet af de indslag og artikler på månedsbasis, hvor Ribe Katedralskole er i
medierne. Papiret er vedlagt som bilag 2 på hjemmesiden
10. Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde
Elisabeth Dons Christensen afrundede mødet, det havde været et spændende
bestyrelsesmøde med mange tunge punkter. Formanden lagde op til en diskussion af
bestyrelsesarbejdet og henviste til en Kronik: ”Rektor skal klædes på ”, i Jyllandsposten
den 25.9 skrevet af Marianne Abrahamsen, Ph.d. Ekstern lektor ved Syddansk Universitet.
Det er vigtigt at inddrage refleksioner og se bestyrelsesarbejdet i en organisationsteoretisk
sammenhæng. Formanden foreslog at Jan Magnussens bog: ”Inspiration til ledelse” blev
indkøbt til bestyrelsen.
Næste møde blev placeret den 9.12 kl 13.00-15.00 hvor skolen er vært for en afslutning
med ost og rødvin.
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