Referat af møde i bestyrelsen for Ribe Katedralskole
Torsdag den 4. juni 2009 kl. 13.30 i Puggaard (P01)
Tilstede fra bestyrelsen:
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn Henriksen, skoleinspektør Ina Krarup
Nielsen, Filialdirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen,
Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe
Falk 2.z , Anders Tørnquist Overgaard 2n, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt
2. Meddelelser, herunder ansøgertal og elevoptag samt om skolens overtagelse af
bygningerne fra staten.
Vi optager 6 klasser med 180 elever samt 2 klasser med ca. 55 hf-elever.
Der vedlægges opgørelse med fordeling på postnumre.
Skolen havde en forventning om 6 gymnasieklasser og det er gået fint, de er fyldt op og der
er en venteliste. Vi har optaget 55 hf-elever og opretter to klasser, vi har været spændt på
antallet men det er ret godt. De økonomiske forudsætninger er dermed fint opfyldt.
Bygningerne overtages formodentligt fra den 1.1.10 ud fra kriterier om betalingsevne.
Taxameteret til bygninger vil formodentligt blive tilpasset prisen på bygningerne.
Jens Bo Holm-Nielsen vil gerne drøfte kantinebehovet, det er sammentrængt for eleverne
som det er nu, og han vil gerne bakke op om en investering i ny kantine, emnet blev
diskuteret under pkt. 6.
Med hensyn til elevoptaget der fremgår af oversigten over ansøgere kan man se skolen bl.a.
har fået 82 ansøgere fra Ribe, 32 fra Bramming, 23 fra Rødding, 10 fra Gram, 9 fra
Gredstedbro. Også fra Gørding, Holsted, Brørup og Skærbæk er der elever i et omfang på 25. Jens Boe spurgte til om man kunne øge elevtallet fra Toftlund, hvorfra der er kommet en
enkelt elev. LP forklarede at det er UU, der står for vejledningen af eleverne og anmoder de
enkelte gymnasier om at etablere brobygning. Fra Toftlund og Skærbæk kommer eleverne til
Tønder Gymnasium. Studievejledningen har dog et godt samarbejde med UU i Rødding og
Gram og det afspejler sig også i elevtallet, fra Jels er det svært at komme med bus til Ribe.
3. Ansættelser.
Vi har foreløbig ansat 4 lærere i faste stillinger, nemlig Jesper Skov-Jensen med fagene idræt
og biologi, Louise Ejlskov Röhrig med fagene historie, tysk og dansk, Lykke Ferm-Pedersen
med fagene dansk og historie og Tracy Jay Skondin med fagene engelsk og spansk.

Vi har haft flere ansættelse hvor den ansatte har fortrudt og trukket sig også selv om der har
været skrevet ansættelsesbrev. Det har særligt været svært i idræt. Skolen vil forsøge at slå
en stilling op som årsvikar i fagene samfundsfag og idræt.
4. Administrative fællesskaber
Det indstilles, at
a) Skolen tilslutter sig det samlede fællesskab
b) Skolen får mulighed for efter nærmere undersøgelse at tilslutte sig følgende konkrete
fællesskaber: løn- og personale fra Åbenrå Gymnasium og regnskabsassistance fra Tønder
Gymnasium.
c) Skolen opsiger IT-fællesskabet med VUC Syd og tilslutter sig enten EUC-Herning eller
ITC-Fyn jf. de sidste sider i rapporten med anbefalingerne.
Følgende bilag er vedlagt:
- Rammer og samarbejdsformer for et administrativt fællesskab
- Beskrivelse og tilbud vedr. etableringen af administrativt fællesskab for
bogholderifunktionen fra Tønder Gymnasium.
- Beskrivelse og tilbud vedr. etableringen af administrativt fællesskab for
regnskabsassistance fra Tønder Gymnasium.
- Ydelseskatalog med tilbud om regnskab, økonomi og løn fra Price Waterhouse Coopers
- Administrativt fællesskab for løn- og personaleadministration fra Aabenraa Gymnasium
- Ydelseskatalog vedr. IT fra konsulentfirmaet Capacent.
Vedr. det samlede fællesskab er rammerne for det samarbejde at de 16 gymnasier betaler ca.
20.000 om året, hvilket vil sikre et generelt samarbejde der består af en styregruppe med
lederne for alle medlemsinstitutionerne og et forretningsudvalg. Styregruppen udpeger en
administrativ leder på deltid, som står for den daglige drift af fællesskabet. Opgaven bliver
blandt andet at koordinere serviceudbuddene, udarbejde standardkontrakter til brug i
samarbejdet og informere om fællesskabets aktiviteter.
Medlemskab af de samlede fællesskab vil give adgang til vikarbistand til administrationen.
Det enkelte gymnasium kan så vælge, hvorvidt man vil deltage i f.eks. lønadministration
eller regnskabsassistance.
Fællesskabet vedr. løn- og personale fra Åbenrå Gymnasium giver mulighed for at der
trække på en ekspertise på personalejura, som kræver en specialviden, der er tidskrævende at
opretholde i forhold til hvor ofte der er brug for den.. Videre kan man overveje om man kan
nøjes med den lille pakke til Silkeborg Data.
Med hensyn til regnskabsassistance fra Tønder Gymnasium er der en mulighed for at trække
på en viden om revision og udarbejdelse af en årsrapport.
Til gengæld kan det næppe svare sig at lægge bogholderiet ud af huset. Når man har gjort
regningerne klar er det mest hensigtsmæssigt selv at bogføre regningerne. Det fastholder den
direkte kommunikation (og dermed den bedste service) til administrationen og til de lærere
og tap’ere, der køber ind.
Valget af IT –fællesskabet står mellem to gode muligheder: EUC-Herning eller ITC-Fyn.
Vicerektor Henrik Kjar redegjorde for arbejdet med at udarbejde et beslutningsgrundlag
sammen med konsulent firmaet Capacent. På baggrund af RK blev der udarbejdet et
ydelseskatalog derefter har konsulenten besøgt IT udbyderne og vurderet dem.
Beslutningsgrundlaget er vedlagt som bilag. Rapporten konkluderer at de tekniske løsninger
på både EUC Herning og ITC Fyn er udmærkede, hvor EUC Herning sikkert er det mest
avancerede og mest effektive. For RK har processen flyttet sig fra at fokusere på udbyderen

til at fokusere på ansættelsen af support eventuelt i samarbejde med andre skoler.
Personaleforholdene og den stabile support på skolen er det vigtigste.
ITC Fyn har tilbudt at ansætte en medarbejder på 0,8 årsværk, hvor skolen forpligter sig til at
finansiere resten af stillingen, og vi vurderer at RK kan beskæftige en hel medarbejder med
IT pedelarbejde og applikationssupport i den sidste andel af ansættelsen.
Ved at vælge ITC Fyn får vi en medarbejder, der indgår i et arbejdsfællesskab på ITC Fyn og
dermed kan tilføje skolen de nødvendige IT kompetencer.
Fordelene er altså at få tilknyttet en ansat, der har kompetencer via ansættelsen i et ITfællesskab med bred ekspertise og 20 gymnasier som medlemmer. Videre er det en fordel at
ITC Fyn har lang erfaring med gymnasier og gymnasiernes skolekultur. Endelig er
Munkensdam Gymnasium i Kolding medlem af ITC Fyn, hvilket giver kort afstand til den
nærmeste medlem af fællesskabet og dermed også en nærhed til support i tilfælde af sygdom
mv.
Medlemskabet af ITC Fyn vil koste 720.000 beregnet ud fra 165 skole PC, 60 lærer PC 9
kontor PC og 606 elever. Heri er inkluderet 0,8 årsværk support, software og MPLS
fiberforbindelse via TDC CityMAN.
Bestyrelsen tilsluttede sig argumentationen med hensyn til at holde servicen med hensyn til
bogholderi på skolen, ligesom argumentet om at der skal en vis volumen til med hensyn til
specialopgaver indenfor løn og årsrapport og, at de kan løses bedre i et fællesskab.
Der blev spurgt til, hvorvidt man har afprøvet et samarbejde med de andre gymnasier i
kommunen. Rektor forklarede at skolen har et godt samarbejde med de øvrige gymnasier i
det tidligere Ribe Amt, og at man har undersøgt mulighederne for et samarbejde vedr. IT
med de øvrige gymnasier. De har dog foretrukket at finde deres egne løsninger med hensyn
til undervisningsdelen, hvor RK vælger at tilslutte sig et IT fællesskab.
Bestyrelsen tilsluttede sig at IT er en vigtig konkurrenceparameter, og at det skal fungere.
Bestyrelsen gav rektor frihed til at arbejde videre med at finde løsninger med hensyn til de
aktuelle planer om evt. at tilslutte sig driftsfællesskaber med Tønder Gymnasium og Åbenrå
Statsskole og tilslutte sig enten EUC Herning eller ITC Fyn.
5. Byggeriet
Vi har fået dispensation til at bygge. Vi har fået et godt licitationsresultat, 11 mio. kr. i
forhold til frygtet 15 mio. kr. og en oprindelige bevilling på 13 mio. kr.
Rektor præsenterede de revidere tegninger for skolens nye bygning. Det er et fremskridt i
forhold til bygningen i Gravsgade, da den bygning mere ligner en skole. Licitationen gik fint
og der er nu 2 mil tilbage af bevillingen, hvor skolen har fundet anvendelse for nogle af
midlerne. Midlerne skal bruges i tilknytning til de byggeriets formål og være mur og
nagelfast.
Fysiklærer Morten Høyrup har søgte Real Dania Fonden om en ansøgning under puljen for
kloge kvadratmeter. Skolen har fået bevilliget 100.000 kr. til et observatorium, selve
byggeriet vil blive noget dyrere og resten af udgifterne bevilliger staten.
Biologi har ønsket et væksthus og det falder også indenfor formålet. Endelig etableres der
ventilation i musiklokalerne.
Bestyrelsen udtrykte glæde over at byggeriet er faldet på plads med hensyn til lokalplan,
bevilling og licitation.

Henning Balle spurgte vedr. midlerne til parkeringsfonden. Henning Balle vil sikre at
kommunen etablerer P-pladser syd for Stampemøllevej og udfører de lovede arbejde med
hensyn til asfalt og belysning på stien til P-Syd.
Byrådsmedlem Kurt Jacobsen kunne kun bekræfte, at formanden for teknisk udvalg Jørgen
Elsted Hansen har understreget at det vil ske. Planerne er at læse på Esbjerg Kommunes
hjemmeside.
Pædagogisk råds formand Lise Petersen spurgte om man kunne hindre autocampere i at
parkere på pladsen. Det vil blive et problem i sommermånederne. Kurt Jackobsen sagde at
den sag ofte har være drøftet. Det kunne være en ide at autocamperne kom ud på den nye
afdeling på P-Syd. Kurt .Jakobsen vil tage det op med udvalgsformanden.
Kurt Jakobsen tilføjede at det er vigtigt at skolen markerer overfor de lokale beboere, at
skolen vil benytte P-Syd.
Rektor tilføjede at skolen vil markere reglerne for de nye parkeringsforhold på hjemmesiden.
6. Skolens økonomi, herunder budgetjustering.
Der indstilles et nyt budget. Den væsentligste ændring er, at budgettet tager højde for udstyr
m.v. til nye lokaler og til ny IT aftale. Skolen vil også gerne fastholde bestyrelsens beslutning
om at dele af overskuddet fra 2008 kan anvendes til yderligere udstyr og supplering af
byggebevillingen i det omfang, det er nødvendigt.
Elevtallet for næste år er er det vigtigste grundlag for budgettet idet vi nu kender
statstilskuddet. Jens Boe foreslog at der udarbejdes et forslag til at ombygge kantinen. En
tidssvarende kantine er vigtig i konkurrencen om de unge. Rektor forklarede at vi har et
projekt fra amtets tid med kantine i to etager i den gl gymnastiksal. Elisabeth Dons
Christensen mente det ville være klogt at udarbejde et projekt inden vi overtager
bygningerne. Der kan gå lang tid fra ide til tanke. Rektor Bent Karsdal tilsluttede sig tanken,
skolen er blevet en del større siden forslaget blev udarbejdet. Bestyrelsen tager ideen op på
næste møde.
Bestyrelsen indstillede det nye budget og godkendte at overskuddet fra 2008 anvendes til
yderligere udstyr og supplering af byggebevillingen i det omfang det er nødvendigt.
7. Skolens regnskabsinstruks
Som følge af Grethe K. Kjærs fratræden pr. 31. Maj 2009 er Mette S. Sørensen og Mette
Bolding oprettet i henholdsvis Danske Banks netbank (Business Online) og
regnskabssystemet (Navision Stat). Disse oprettelser er foretaget for at sikre, at der er en 2.
godkender på bankoverførsler, betalinger af kreditorer og andre dispositioner, som kræver to
godkendere.
Revision af regnskabsinstruksen finder sted, når tilslutning til administrative fællesskaber er
afklaret.
Bestyrelsen godkendte at regnskabsinstruksen bliver revideret når tilslutningen til
administrative fællesskaber er afklaret.
8. Eventuelt, herunder dato for de næste møder
Under eventuelt blev emnet frafald diskuteret. Skolens frafald er på 20 % . Lise Petersen
påpegede at frafaldet skal ses i lyset af at mange fortsætter på en anden ungdomsuddannelse.
Elisabeth Dons Christensen spurgte om skolen er tilfreds med frafaldets størrelse. Bent

Karsdal forklarede at skolen har en forpligtelse til at optage bredt, ministeriet har et mål for
at en høj andel skal gennemføre en uddannelse. Lise Pedersen forklarede at der optages
mange flere elever end der nogensinde er optaget og, det er et mål at elevernes situation
bliver afklaret så hurtigt som muligt, så de ikke hænger for længe i gymnasiet uden
muligheder for at gennemføre Henrik Kjar tilføjede at skolen netop har styrket procedurerne
og arbejdet med at overdrage den viden, der ligger i uddannelsesplanerne fra studievejlederne
til teamlederne og faglærerne. Skoen har desuden strammet op, så vi reagerer hurtigt på
fraværsregistrering, vi har etableret lektiehjælp, vi har tilbud om psykologhjælp, og vi
uddanner næste år to læsevejledere, så skolen er opmærksom på udfordringerne.
Direktør Jørn Henriksen tilføjede at ungdommens uddannelsesvejledning har godt fat i dem,
der falder fra ungdomsuddannelsen. Af de 53 unge der faldt fra i 1994 er der kun, der ikke er
kommet videre i uddannelsessystemet.
Mødet sluttede med at man sagde tak til Anders Tørnquist Overgaard der bliver færdig som
hf-student i år. Skolen var vært ved lidt ost og rødvin
Næste møde bliver tirsdag den 29.september kl.15.00-17.00
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