Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole onsdag 6. december 2017
Tilstede fra bestyrelsen: biskop Elisabeth Dons Christensen (EDC), direktør Jørn Henriksen (JH),
direktør Keld Vestergaard (KV), centerleder Jens Bo Holm-Nielsen (JBH), Skoleleder Anita
Jørgensen (AJ), lektor Morten Høyrup (MH), lektor Lise Vind Petersen (LP), Jens Mohr Larsen
(JM), 2p, rektor Kristian Bennike (KB) og sekretær økonomifuldmægtig Jane Gade Andersen
(JGA).
Fravær med afbud: Jennifer Wiencken, 3z.
1. Godkendelse af referat fra sidste møde torsdag den 21. september 2017
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Studieretninger november 2017
Rektor orienterer om 1.g’ernes valg af studieretning og hvilke studieretninger, der oprettes (bilag 1).
Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning.
KB orienterede om 1.g’ernes valg af studieretning og hvordan eleverne fordeler sig.
Han er glad for at kunne opretholde klassikerstudieretningen, som 12 elever har valgt. Der er 16
elever, der har valgt en studieretning med tre sprog. På landsplan er der ikke mange, der har valgt
de moderne sprog.
UVM vil give 100 mio. kr. til en kommission, som skal få flere til at vælge sprog.
Der er 152 elever, der har valgt studieretning og der var ca. 5 elever, der skulle vælge om.
EDC spurgte, om det har været vanskeligt at lave studieretningerne. Dertil svarede KB nej. Han
mener, vi har fundet en måde, der er gangbar.
KB synes, det er glædeligt, at der kan oprettes studieretninger med klassikere, med fysik A og med
musik A.
MH har forhørt sig på andre gymnasier, om hvor mange elever, der har valgt fysik A - RK godt med
i forhold til de store gymnasier.
LP fortalte, at RK kan være stolt over, at eleverne har fordelt sig ud på mange studieretninger. På
mange andre skoler samler eleverne sig i studieretninger med samfundsfag.
Bestyrelsen tog 1.g’ernes valg af studieretning til efterretning.
4. Godkendelse af klasseloft
Redegørelse for klassekvotienter og overskridelse af klasseloft vedlægges. (Bilag 2).
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Det indstilles, at klassekvotienter og overskridelsen af klasseloft godkendes.
Tælledagen er flyttet fra september til november efter det nye grundforløb.
På tælledagen den 10. november 2017 er der optaget 154 stx-elever fordelt på 6 klasser og 57 hfelever fordelt på 2 klasser.
Klasseloftet på stx er overholdt med 25,67 elever i hver af de 6 stx-klasser, hvorimod
klassekvotienten på hf er på 28,50 i hver klasse.
Bestyrelsen godkendte oprettelse af klasserne i henhold til reglerne om fravigelse.
5. Godkendelse af Antimobbestrategi
UVM har bedt alle skoler udarbejde en antimobbestrategi. Strategien bliver fremlagt for alle skolens
nuværende elever og fremadrettet bliver den præsenteret for alle skolens 1. års elever. Strategien
kommer desuden til at ligge på hjemmesiden. (Bilag 3).
KB fortalte, at antimobbestrategien er udarbejdet af skolerådet. Mange af de punkter der fremgår af
planen, er ting vi gør i forvejen og studievejlederne spiller en væsentlig rolle i forhold til at afdække
problemer med den enkelte elev eller klasse.
JH fortalte, at der også bliver gjort meget på dette område i folkeskolen.
Når antimobbestrategien er præsenteret for pædagogisk råd vil den blive lagt på hjemmesiden.
Bestyrelsen godkendte antimobbestrategien.
6. Ferieplan for skoleåret 2018-2019
Ribe Katedralskole følger Esbjerg Kommunes ferieplan. (Bilag 4).
Det indstilles, at bestyrelsen godkender skolens ferieplan.
Bestyrelsen godkendte ferieplanen.
7. Økonomi
Estimat for 2017 og budget for 2018 forelægges. (bilag 5).
Estimatet for 2017 viser et overskud på ca. 743.000 kr. Overskuddet skyldes især, at skolen har fået
tildelt arven på 445.000 kr.
KB gennemgik estimatet.
Budgettet for 2018 er lavet under forudsætning af, at vi fortsætter den nuværende aktivitet.
Hvis der ses bort fra arven på de 445.000 kr., ville estimatet blive omkring 300.000 kr.
Der er tænkt på tiltag for at tilpasse økonomien bedst muligt.
Trods RK er blevet skåret i taxametertilskuddet på grund af omprioteringsbidraget fra 2016-2018 er
RK kommet ud med et fornuftigt resultat.
LP kommenterede, at estimatet ville have været bedre, hvis RK ikke havde haft
fusionsomkostningerne.
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MH fortalte, at lærerne løber hurtigere. De skærer nye forløb væk og det kan også ses på
efteruddannelsesmidlerne, at lærerne har travlt med reformen. I en travl hverdag er det lettest at
skære uddannelse væk. Indtil videre er tingene klaret ved naturlig afgang, men skolen kommer til at
mangle lærere.
EDC sagde, at det kunne hun godt følge.
KB kommenterede, at han vil sikre, at der sker kvalitet i undervisningen.
EDC sagde, at ledelsen skal roses for resultaterne.
Bestyrelsen tager økonomien til efterretning.
8. Samarbejde med Handelsgymnasiet Ribe (lukket punkt)
9. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever
KB orienterede om, at evalueringerne på de nye grundforløbsklasser er gået godt og eleverne er
glade for de nye tiltag i forhold til at rådgive eleverne omkring studieretningsvalg og sprogvalg. På
PR-mødet bliver elevevalueringerne præsenteret og lærerne har mulighed for at komme med deres
input.
JM fortalte, det går godt i elevrådet.
10. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder
Næste møde er tidligere besluttet til onsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 -18.00. Revisionen har
reserveret dagen.
Derudover afholdes der ekstraordinær bestyrelsesmøde onsdag den 31. januar 2018 kl. 15.00 17.00.
Skolen var vært ved en anretning efter mødet.
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