
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18/3 2010 

 

Til stede: Kit Kielstrup, Anette Leonhard, Lise Olsen, Keld Norup, Mette 

Bomberg.  

Desuden deltog Hans Erik Duschek-Hansen, Jørgen Lassen, Susanne Jensen, Vagn 

Olsen og Peter Wriedt samt revisor Niels Villadsen i punkt 7. 

Jørgen Lassen, Susanne Jensen og Keld Norup forlod mødet kl 17.50 og deltog 

derfor ikke i punkt 6, 8 og 9. 

 

Afbud: Hüseyin Yücel, Erik Knudsen. 

 

 

1. Godkendelse af referat af 9. februar 2010 

Referatet godkendt uden bemærkninger. 

 

 

2. Bestyrelsen 2010 – 2014  

1. maj tiltræder den nye bestyrelse. Kit Kielstrup, Erik Knudsen og Keld Norup 

fortsætter i den nye bestyrelse. Anette Leonhard vil også gerne fortsætte. Rektor 

henvender sig til skolelederforeningen angående dette.  

Der er en ledig plads i bestyrelsen, der skal besættes af en person med erfaring 

fra erhvervslivet. Et par kandidater blev foreslået. Keld Norup undersøger om de 

pågældende er interesseret. 

Elever og personale vælger nye medlemmer pr 1/8. Rektor tager initiativ til 

valgene. 

 

 

3. Høringssag – UTA. 

Bestyrelsen tog initiativet til efterretning. 

 

 

4. Ressourceregnskab 2009. 

Vicerektor Peter Wriedt gennemgik kort det fremlagte ressourceregnskab, der 

viser fremgang på en række områder: Antallet af elever på skolen er steget 

kraftigt gennem en årrække, udgifterne pr. elev er kraftigt reduceret, frafaldet er 

særdeles lavt, elevernes tilfredshed med skolen er steget på de fleste områder. 

Sygefraværet ligger trods en stigning stadig langt under landsgennemsnittet for 

statsansatte. 

Anette Leonhard påpegede, at skolen skal være opmærksom på Rosenthal-effek-

ten i forbindelse med offentliggørelse af de enkelte klassers karaktergennemsnit. 

Regnskabet blev taget til efterretning. 

 

 

5. Undervisningsmiljørapport. 

Jørgen Lassen orienterede om resultatet af seneste undervisningsmiljøunder-



søgelse, hvor vi benchmarker med 6 andre skoler. 

Skolen får meget positive tilbagemeldinger på – blandt meget andet – skolens 

indretning og udseende og de sociale forhold, men der er også en del ønsker om 

forbedringer: Klassestørrelser, temperaturen på skolen, toiletforholdene, AT, 

skemaet og IT. Særligt det sidste gav anledning til bekymring i bestyrelsen, men 

Jørgen Lassen kunne heldigvis berolige med, at der er taget hånd om en stor del 

af de problemer, der gav anledning til kritik. Også på de fleste andre områder er 

der taget initiativet til at forbedre forholdene på skolen. 

Hele 96,5% af eleverne føler sig trygge på skolen. 

Bestyrelsen gav udtryk for glæde over de flotte resultater. 

 

 

6. Strategier 2010 – 13 

Uddannelsesleder Vagn Olsen redegjorde for status på arbejdet med nye strate-

gier på målsætningsområdet og fremhævede vores indsatsområder: 

Science, Internationalisering, Idræt og sundhed og Fjordgymnasiet, som alle 

blev positivt modtaget af bestyrelsen. Områderne IT,  ”kunstnerisk og kreativt 

miljø” og ”Rekruttering og fastholdelse” blev også diskuteret. Ledelsens oplæg 

til IT-strategi vil snarest muligt blive sendt til bestyrelsen. 

Anette Leonhard tilbød at repræsentanter for Rødkilde kan besøge Kirkebakke-

skolen og se hvilke forudsætninger eleverne kommer med på IT-området, samt 

at Rødkildes og Kirkebakkeskolens læsevejledere kan mødes og udveksle 

erfaringer. 

 Vagn Olsen sluttede af med at opfordre bestyrelsen til at diskutere Rødkildes 

placering i det samlede uddannelsesbillede i Vejle. 

 

  

7. Regnskab og årsrapport 2009 /v revisor Niels Villadsen 

Der er ingen forbehold fra revisors side, hvilket glædede bestyrelsesformanden 

meget.  

Niels Villadsen havde mange roser:  

Meget flot stigning i elevtallet og meget flot resultat.  

Likviditetsgraden er forøget væsentligt siden 2008. 

Meget høj andel af flexjob. 

Årsværk pr. 100 elever er faldende. 

Elevfrafaldet er faldet markant. 

Økonomistyringen er meget tilfredsstillende 

 

 

8. Sidste nyt vedr. køb af Rødkildevej 42 / formanden 

Der er lavet udkast til skøde, men problemerne med digital tinglysing forsinker 

processen. 

 

 

9. Eventuelt 

a. Orientering vedr. udbetaling af rektors resultatlønskontrakt 2009 /  

Keld Norup har sammen med rektor gennemgået rektors resultatløns-

kontrakt og er nået frem til, at 90% er gennemført. 

 



b. Eliteidræt på Rødkilde Gymnasium 2010 / rektor 

Rødkilde udbyder en studieretning med mulighed for morgentræning for 

elever, der dyrker idræt på eliteniveau. 

 

c. Kommende skoleår – forventet ansøgertal og lærerstillinger / rektor 

Alle ansøgere er ikke kommet i hus endnu, men allerede nu er ansøger-

tallet ca 15% over sidste års. Der vil som følge heraf blive opslået 8-10 

stillinger. 

 

d. Fastlæggelse af kommende møder i bestyrelsen: 

De næste møder afholdes 7/6, 13/9 og 13/12.  

 

 

 

Der blev udtrykt ønske om møder med få punkter fremover, så der bliver god tid til at 

behandle det enkelte punkt.  

 

 

Peter Wriedt 

 

 

 

 

 

______________________      ______________________     _____________________ 
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