Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole tirsdag den 16. marts 2021
Tilstede: biskop Elof Westergaard (EW), efterskoleforstander Karsten Degnbol (KD), direktør Peter
Laursen (PL), direktør Keld Vestergaard (KV), formand Henny Fiskbæk (HFJ), lektor Jens Laurids
Sørensen (JLS), lektor Torben Hammersholt (TH), lektor Rune Grann (RG), Mathias Gissemann
Hansen - 3x (MGH), Lasse Smedegaard Westphal – 3r (LSW) , rektor Kristian Bennike og
administrativ leder Susanne Bilde Elstrøm
Fraværende: skoleleder Anita Kallesøe (AK)

1. Godkendelse af referat fra sidste møde onsdag den 2. december 2020
Referatet blev godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

3. Nyt fra rektor
KB orienterede om coronanedlukningen, som efterhånden kan mærkes for både personale og
elever. Der har siden nedlukningen været et mål om, at der løbende var fællesarrangementer
for eleverne. Der har været standup, rap, donuts og virtuel fastelavnsfest. Fra ideén er opstået,
til den er ført ud i livet, er der kun gået kort tid. Der har været stor tilfredshed og god omtale i
pressen.
Nu er vi i gang med genåbningen. 50% af afgangseleverne er tilbage i skole, de må være 5
dage her og derefter hjemme i 5 dage. Så der skiftes fra uge til uge. I denne uge er 6 klasser
tilbage på skolen, og resten af afgangseleverne kommer i næste uge. Samtidig har vi de øvrige
elever fysisk samlet en dag om ugen til udendørs undervisning. Det handler om, at
fællesskabet i klasserne skal etableres igen. Der er blevet givet forskellige muligheder fx byløb,
mountainbike, fisketur til fiskesøen. Vi bakker op om de lokale virksomheder. Også
arrangementet med donuts støttede lokalt . Der bliver to dage for hver klasse inden påske.
Hvis det fortsat er en dag om ugen efter påske, så skal der tænkes nye løsninger med fagligt
indhold.
Vi bruger megen tid på test og vejleding herom. Indtil påske er testparadigmet, at elever og
ansatte skal testes to gange ugentligt i det offentlige regi. Der er et godt samarbejde med
Sundhed og omsorg i Esbjerg Kommune og regionen. Da der er mere end 5 kilometer til
nærmeste teststed, så skal der tilbydes test i nærheden. Der er pt mulighed for test i
Seminariehuset. De har nu udvidet åbningstiden fra 8-18 mandag, onsdag og fredag. Regionen
tager opgaven alvorligt. Første fredag med test inden skoleåbningen gav problemer, da mange
skulle testes, men der blev meget hurtigt opskaleret på testmulighederne.
Vi ved endnu ikke, hvad der skal ske efter påske, udover at der skal være superviseret selvtest
på skolen, hvor elever og personale skal teste sig selv. Vi skal ansætte supervisorer, som skal
vejlede samt aflæse resultater og indlæse data. Regionen udleverer testkit mm. til skolen. Vi
kender ikke antal supervisorer, og ej heller til hvilken løn. Der vil komme et møde senere i
denne uge om selvtest, og i næste uge skal supervisorerne uddannes. Det forventes at være et
1,5 timer langt virtuelt kursus. Hele testindsatsen er nøglen til at få elever tilbage i huset. Vi
skal ansætte måske fem supervisorer, det bliver ikke lærere.

I denne uge kontrolleres, at eleverne kan fremvise en negativ test. Elever, som ikke har en test,
bliver kontaktet, og mangler de at blive testet, så er vi desværre nødsaget til at bede dem om
at gå hjem.
De mange ændringer i restriktioner og retningslinjer gør, at det er vigligt at have fokus også på
mellemlederne, det er en meget stor opgave de løfter lige nu.
KB orienterede om åbnet hus og markedsføring. Situationen i år gjorde, at åbent hus ikke
kunne afholdes, som vi plejer. Det blev nytænkt, hvordan vi kunne løse opgaven og sikre
kommende elever information. Det blev løst ved en ny hjemmeside målrettet til de unge. Det
kom der http://katedralen.dk/ ud af. MGH byder på hjemmesiden velkommen og viser ind på
skolen. Det er en løsning, som vi er rigtigt tilfredse med.
På Facebook var der annoncer til forældre der inviterede til virtuelt åbent hus, hvor der kunne
bestilles tid til et møde med studievejledere og undervisere. Der var max 3-4 hjem
repræsenteret til hvert møde. Forældrene udtrykte tilfredshed med, at der var tid til at snakke
og stille spørgsmål i ca 20 minutter. Det er et format, som vi også kan bruge i fremtiden. Det
har været nemt for familierne at logge på og få svar.
KB orienterede om årets søgetal. Vi har i år 282 ansøgere mod 206 sidste år. HF forventes at
vokse med eftertilmeldinger i lighed med tidligere år. Der planlægges med 5 STX-klasser, de er
gået fra 102 til 124 ansøgere. 3 HHX-klasser, søgetallet er gået fra 46 til 83 elever. 1 HTX
klasse, der er 24 elever mod 13 sidste år. 1 EUD-klasse – elevtallet er fra 7 til 13 elever.
Desuden kommer der elever fra Kjærgård Landbrugsskole.
Samlet betyder det, at der er uforandret 30 klasser det kommende år. Der er dog 5 STXgrundforløbsklasser det kommende år, hvor der kun var 4 i dette skoleår. Desuden kommer der
også hovedforløbselever fra Kjærgård Landbrugsskole, og det er timetunge fag.
Geografisk kommer vores elever fra et stort opland. Det strækker sig fra Rømø indover Gram
og op nordpå. Ved analyse af hvilket postnummer elverne på de 3-åige uddannelser kommer
fra, så ses en stigning i Bramming, Gram og Ribe By. Derimod er der et lille fald i Rødding.
Når søgetallet er steget, er det undersøgt, om det skyldes flere elever fra 9. klasse, men det er
ikke tilfældet. Der er også vækst i optaget fra 10. klasse.
KV efterspugte tal på, hvor mange ansøgere, der potentielt kan komme fra byerne. Hvor
mange ansøgere kunne vi have fået? KB bemærkede, at vi har fået tal fra regionerne, men det
er på kommunalt niveau. KB tilføjede, at det er interessant i forhold til markedsføringen på
Facebook.
JLS tilføjede, at stigningen måske kunne skyldes færre elever, som tager et sabbatår. Så vil
der komme færre elever til næste år. KB bemærkede, at der erfaringsmæssigt ikke er mange
unge der holder pause mellem folkeskole og ungddomsuddanelse.
KB bemærkede, at der er usikkerhed ved statistikken fra regionerne, da det kun er STX og HF,
hvor de har data fra fordelingsudvalgene. PT kender vi ikke til optagetallene fra andre skoler.
PL efterspurgte, om der er en formodning i forhold til, hvorfor så mange flere har søgt i år. KB
bemærkede, at vi har gjort meget for at være synlige. Vi har i flere år haft samarbejde med
folkeskolerne fx workshops. Facebookannonceringen er optimeret. PL foreslog at spørge de
nye elever, når de kommer, hvorfor har de valgt Ribe Katedralskole. Det kan bruges til
kommende markedsføring. Samtidigt er det meget positivt, at HTX er etableret med en hel
klasse.

KB medgav, at det har været to sløje år, og nu er vi tilbage, hvor vi gerne vil være i forhold til
ansøgere. PL bemærkede, at det er fantastisk med søgetallene. KD er enig heri. Godt at vi er
gået frem i Bramming, og at HTX har fået godt fat.
KB bemærkede, at der er en bekymring omkring friskoleforsøget i Esbjerg Kommune.
Brobygning er også frigivet, og hvis der ikke er minimumsrammer for brobygningen, så kan det
få betydning for de kommende ansøgere. KD medgav, at det er en udfordring, at skolerne er
sat fri, men der er glæde over det i Esbjerg. Skolerne vil blive mere forskellige, men der er
fortsat behov for brobygning og uu-vejledning. KB tilføjede, at det har betydning for
planlægningen af brobygning. Og brobygningen er vigtig, da der er konkurrence om eleverne.
PL bemærkede, vi skal være proaktive og tage initiativ i forhold til skolerne. KB medgav, at
vores styrke ved brobygning er, at vi kan håndhold forløb. Der er fokus på at problemstillingen
bliver rejst, og det er også med i 17-4-udvalget (politikere, formand for børn og unge,
byrådsmedlemmer, KB, direktør fra Rybners, SOSU-skolen og FGU)
HFJ spurgte til, hvordan en kommede fordeling af de unge på uddannelserne vil påvirke
skolen. KB tilføjede, at det afhænger af hvilken vinkel man har på brobygning. Er brobygning
blot information om uddannelserne? HFJ bemærkede, at brobygning også er at opleve og
fornemme skolen.
KB orienterede kort om trepartsaftalen om praktikpladser. 80% af GF2 skal have en elevplads
inden de afslutter grundforløbet. Der er en implementeringsproces med gradvis indfasning.
KB orienterede om den politiske aftale om eksamen. Der skal nu afsluttes med en ”rigtig”
eksamen og ikke en huebegivenhed som sidste år. Der er spænding omkring translokationen,
men mon ikke der er studenterkørsel.
KB orienterede om årets trivselsmåling. Resultatet er meget fint og på niveau med
landsgennemsnittet. EUX er faldet over tre år. Der er kun få elever, så de enkelte svar vægter
med stor vægt, det er et opmærksomhedspunkt. Sammenligningstallet er 2018, hvor vi ikke
havde EUX-elever på studiekompetenceåret.
Siden sidst er der indgået lejemål i Seminariehuset til værkstedsfaciliteter til HTX mm. Aftalen
løber frem til 2025, og aftalen er tilrettet til faktiske kvadratmeter. KD tilføjede, at
markedsprisen er blevet undersøgt ved lokale mæglere. PL medgav, at det er godt at få
undersøgt prisen, så vi sikrer, at vi betaler den rigtige pris.
EV bemærkede afslutningsvis, at det er dejligt med søgetallene, og godt med en skole, der har
bredde i uddannelserne og succes hele vejen rundt.

4. Orientering om aktuelle forhold ved personale og elever
EW spugte til personalets og elevernes trivsel.
TH medgav, at det er og har været en udfordrende periode siden sidst, men det varmer med
de gode søgetal. Perioden er gået godt, der er lavt sygefravær, og den virtuelle undervisning
går godt. Dog begynder den virtuelle undervisning at tære på lærere og elever. Lærerne har
blik for, hvor meget det sociale betyder for eleverne. Vi skal gøre staus på, hvad har vi lært
under nedlukningen, og hvad kan vi tage med videre. Fx fungerer de virtuelle
vejledningsseancer godt.
Coronasituationen påvirker forskelligt. Der er forskel på hvordan mennesker har det med
situationen. Det gælder både elever og lærere. Nogle kunne fortsætte som nu længe. Der er
elever, som trives i nedlukning, de nyder roen og lærer mere nu, mens andre elever får det
endnu sværere med at være selv. Vi risikerer at tabe de elever, som har det svært, i

cyberspace. Man har som lærer ikke samme føling med eleverne, og man kan ikke bruge
samme didaktik virtuelt. Eleverne har haft mulighed for nødundervisning på skolen, hvor de er
mødt ind på skolen og har haft struktur på skoledagen.
Personaleforeningen har været aktiv og afholdt virtuelle arrangementer for personalet. Så som
fredagcafe, bagekursus mm.
Samlet glæder alle sig til genåbning af skolen, selv om det er svært med planlægning, da der
kommer mange løbende ændringer politisk. Selv under de svære omstændigheder, så
håndteres situationen godt på skolen. Det er godt med fysisk genåbning, vi håber, at der helt
genåbent efter sommerferien.
RG medgav, at der savnes en mere stabil hverdag for lærer og elever. Det er svært at
planlægge langt frem. Nu hvor elever må komme ind til fysisk undervisning én dag, så er der
en udfordring i at stille krav til transport og testning. Eleverne må ikke være på skolen, og
aktiviteterne er vejrafhænige, da de skal være udendørs. Skolen presset med alt det nye, der
kommer til.
MGH konstaterede, at det har været en mørk tid at være hjemme i med corona og vinter.
Mange elever er godt trætte af det virtuelle, men nogle elever trives godt med at have god tid
og strukturere deres dag på egen hånd, mens mange mangler det sociale, som har stor
betydning for eleverne. Eleverne kan godt mærke, at der var virtuel undervisning sidste forår,
den virtuelle undervisning virker bedre nu end sidste år.
Alle afgangsklasserne har haft deres store opgave, som er afleveret nu. Det har fungeret godt
under opgaveskrivningen, og vejledningen har fungeret bedre end ved at møde op fysisk.
De sociale events har givet nyt liv, og eleverne sætter stor pris på, at personalet kom ud og
afleverede donuts. Der har været gode arrangementer, den arrangedere debattle med rappere
var både lærerig og sjov.
MGH bemærkede afslutningsvis, at afgangseleverne er meget glade for at kunne møde ind og
fortsættereleverne også. Det er bøvlet med test, men de har alle taget godt imod, at det er
muligt at komme fysisk ind. I forhold til genåbning, så håbes det, at der åbnes mere.
LSW tilføjede, at nogle elever synes, at det er træls med genåbningen, det passer dem fint
med onlineundervisning, mens andre elever mangler det sociale. Det er godt, at
onlineundervisningen brydes med arrangementer.
EW bemærkede, at den unge generation kommer over i historien, som en meget tålmodig og
ydmyg generation. Flot at modet kan holdes oppe.

5. Årsrapport og regnskab for året 2020
Skolens revisor Søren Kring (SK) og Arne Nørskov (AN) deltog i mødet.
SK gennemgik regnskabet, hvor væsentlige punkter blev fremdraget. Overordnet er der afgivet
en revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger. Der er et væstenligt forhold, hvilket formelt
skal omtales. Det er et forhold, som skolen er prisgivet, da det er en leverandør, som ikke har
leveret. Der er ikke modtaget en systemsrevisionserklæring fra Lectio.
SK gennemgik hoved-/nøgletallene og henledte opmærksomheden på, at 2016 og 2017 er tal
fra før fusionen. Væsentlige tal blev gennemgået, herunder likviditetsgrad og soliditetsgrad.
Skolen har en tilfredsstillende likviditet og flot soliditetsgrad.
Der er et fald i elevtal, det er også gældende på andre almene gymnasier, men vi har også
erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser. Samlet er omkostningerne pr. elev

lidt mindre end året før. Det er en sund udvikling rent økonomisk. Lønandelen på 79% ligger
rimeligt stabilt, og det ligger pænt sammelignet med andre skoler. Samlet er skolens økonomi
fin og stabil.
Balancen fortætter det stabile billede. Aktiverne udgøres primært af grunde og bygninger, og
skolen har en meget stabil likvid beholdning. Der er kommet en ny gældspost – indefrosne
feriemidler, som er kommet i forbindelse med den nye ferielov.
SK gennemgik revisionsprotokollatet. Revisionen har kun givet anledning til bemærkningen om
den manglende systemrevisionserklæring fra Lectio. Det formodes, at der kommer en attest,
som gør, at man kan føle sig sikkert nok. Under forudsætning af at systemrevisionserklæringen
for Lectio ikke indeholder væsentlige bemærkninger, vurderer revisor, at skolens gennerelle itmiljø er tilrettelagt på betryggende vis og kan danne grundlag for et retvisende regnskab.
Ved bestyrelsens underskrift bekræfter bestyrelsen, at de ikke har kendskab til eller mistanke
om besvigelser.
SK gennemgik tidsserieanalyser, der viser en forbedret effektivitet og produktivitet.
EW konkluderede, at bestyrelsen godkender årsregnskab og revisionsprotokollat, samt
bestyrelseschecklisten og bestyrelsens stillingtagen med tilhørende bemærkninger til forholdet
omkring den manglende systemrevisionserklæring. Bestyrelsen bemyndiger revisor og SBE til
at signere den elektroniske indberetning til ministeriet.
KD tilføjede, at det er et flot regnskab med ingen kritiske bemærkninger. Godt og flot arbejde.
HFJ medgav, at det er et flot regnskab. TH udtrykte glæde over det positive regnskab.

6. Skolens økonomi 2021 (bilag 2), herunder investeringsrammer
SBE orienterede om budgettet 2021. Budgettet er ajourført efter tilmeldingstal. Samtidig
modtager skolen i 2021 udkantstilskud på 2.783 t.kr. På finansloven blev der vedtaget et
økonomisk løft af taxametertilskuddene på de gymnasiale uddannelser og generelt
taxameterløft på eud. Det har også tilført skolen flere midler. Der er i budgettet sat midler af til
en opgradering af hjemmeside mm, flere midler til undervisningsmidler, midler til evt.
ansættelse af underviser og evt. kontorelev. Samlet budgetteres der med et positivt resultat på
3.087 t.kr.
KV bemærkede, at der bør afsættes mere til markedsføring i forhold til faldende elevtal. KB
bemærkede, at den nuværende hjemmeside er fra 2016, og den bygger på den foregående
hjemmeside. I forbindelse med de virtuelle arrangementer i januar er det blevet klart, at der er
behov for større samspil mellem sociale medier og landingpage (hjemmesiden). Det er ønsket,
at der opnås et ens grafisk udtryk, så der er sammenhæng mellem både skriftligt trykt
materiale, hjemmeside og sociale medier. Det skal være genkendeligt, at vi er Ribe
Katedralskole.
HFJ var meget enig, der skal være en rød tråd gennem det hele. De digitale, sociale medier er
til elever, mens ugeavisen er til forældre. Der skal være opmærksomhed på, at UVM har fokus
på midler til markedsføring.
KD ønskede at bruge midler på personale og elever. Det kunne være en påskehilsen eller lign.
HFJ fremhævede tanken om en kontorelev. Det er et godt signal til det omkringliggende
samfund, og det gør gavn. KV medgav, at det var et godt signal med elev på skolen, da der
presses på politisk for at erhvervslivet tager elever.

KB anerkendte KD’s forslag. Skolen har modtaget 640 t.kr. til fagligt løft og trivselsindsatser. I
det kommende år er der et skred mod maturfaglige fag. Det betyder, at der måske er behov for
2 ansættelser, men det er endnu ikke afklaret, ligesom der kan være ekstra aktiviteter. Det er
dejligt, at økonomien er blevet positiv, efter en periode hvor alt er vendt og drejet for at spare,
inkl. en fyringsrunde. KB udtrykte bekymring for at allokere midler til lønsum med risiko for at
skulle spare igen. Vi har et efterslæb på studieture, og det kan være, at vi fx kan have 3g på tur
i november og 2g i april i det kommende skoleår. Der er økonomi til to studierejser det
kommende år. Det vil svare til ca. 2 årsværk.
EW medgav, at det er vigtigt at kende de kommende årgange, da det har betydning for
økonomien. Midlerne skal bruges med forsigtighed.
KD fremhævede muligheden for en erkendtlighed. KB orienterede kort om regler. EW medgav
at det skal vurderes, da det har været en særlig situation. Godt at gøre noget, og gerne så det
kommer elever og personale til gode. Det overlades til KB.
TH bemærkede, at det er positivt med god økonomi. Der skal nøje overvejes om opgradering
af ansatte er nødvendigt i administrationen. Midler skal bruges med omtanke.
EW konkluderede, at der nu er flere midler til at udvikle skolen, og det skal ske velovervejet.
SBE orienterede om de indmeldte investeringsrammer. Der er udover HTX-værkstedet, afsat
rammer til udvidelse af skurfaciliteterne ved hallen, samt lys og projektorer i salen.

7. Dato for kommende møder: torsdag den 10. juni 2021, torsdag den 23. september 2021 og
tirsdag den 7. december 2021.
De kommende datoer fastholdes.

8. Eventuelt
EW takkede MGH og LSW for deres indsats i bestyrelsen. Det var deres sidste møde i
bestyrelsen.

