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Referat af
Bestyrelsesmøde
Rødkilde Gymnasium
Dato:

Torsdag d. 17/12 2020

Medlemmer

Sted:

Rødkilde Gymnasium - Virtuelt

Tid:

Kl. 16.00 – 18.00

Med stemmeret:
Erik Knudsen
Nikolaj Elf
Brian Stjernholm
Anja Daugaard
Frank Jensen
Rasmus Lysemose
Kirstine Svarer

(EK)
(NE)
(BS)
(AD)
(FJ)
(RL)
(KIS)

Uden stemmeret:
Torben Espersen
Lau Faltum

(TE)
(LAF)

Gæster:
Susanne Elida Jensen

(SE)

Sekretær:
Kristine Kortnum

(KN)

Alle medlemmer samt Kristine Kortnum og
Peter Wriedt deltog i mødet.
Desuden deltog Susanne Elida Jensen i punkt
1-3

Referent:
Orienteringspunkter:
Peter Wriedt
(PW)
Formanden gjorde indledningsvist rede for
hvorfor punktet ”Finansiel strategi” ikke som tidligere udmeldt, var på dagsordenen. Årsagen
er, at undervisningsministeriet har lavet en ny deadline og punktet er derfor rykket til martsmødet.







Nyt fra Rødkilde v. KN
Rektor redegjorde for C-19 situationen på Rødkilde, som betyder nedlukning frem til og med
uge 1. Først 11. januar planlægger vi med, at alle er tilbage på skolen. Særlige tiltag diskuteres
under evt.
Rødkilde får en ny psykologordning, hvor der fremadrettet knyttes egen psykolog til skolen.
Årsagen er dels et ønske om tættere kontakt til psykologen, dels økonomisk.
Renoveringer af toiletterne i kælderen foretages i juleferien.
Arrivas overtagelse af togdriften mellem Struer og Vejle har betydet ny køreplan til gene for
vores elever fra Jelling og Thyregod. Vejle Kommune har midlertidigt løst problemet med en
bus. Rektor vil undersøge om der er plads nok i en bus. På den lange bane vil
transportmulighederne skulle ses i sammenhæng med et politisk ønske om kapacitetsstyring.
Rektor og bestyrelsesformanden har været til møde i regionen om kapacitetsstyring. Rødkildes
holdning hertil er, at man skal afvente ministeriets udmelding om fordeling af elever. Vores
forventning er, at regionen vil indstille samme kapacitet for Rødkilde som sidste år, dvs. at vi
får lov at oprette 10 klasser i 2021.

Beslutningspunkter:
1. Forventet regnskab 2020 præsenteres v. SE - bilag 1
Susanne Elida Jensen redegjorde for status. Det forventede underskud skyldes dels
manglende indtægter fra brobygning, dels usikkerhed på feriepengeforpligtelsen. Måske
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kompenseres vi for de manglende brobygningsindtægter. Det forventes, at der meget
snart sker en afklaring omkring feriepengeforpligtelsen. Såfremt den foreligger inden
referatets udsendelse orienteres bestyrelsen herom i forbindelse hermed.
Orienteringen blev taget til efterretning
2. Fremlæggelse af budget 2021, herunder orientering om finanslov 2021 v. KN og SE - bilag
2
Rektor redegjorde for budgetforudsætningerne:
Der er afsat ekstra midler til stx på finansloven, hvilket betyder en forøgelse af statstilskuddet på 1,1 mio. kr. hvert år de næste 4 år.
Der er indregnet 270 nye elever og prognosen er opjusteret for antallet af 2. og 3.g elever
på baggrund af, at vi har fastholdt flere elever end forventet i tidligere prognoser.
Årselevtallet forventes at blive 777.
Kantinens omsætning er nedjusteret.
Det forventes, at der ansætte 3 nye lærere til august, hvoraf de 2 skal starte i pædagogikum.
Der er afsat 300.000 kr. ekstra til vikardækning.
På de øvrige områder går vi tilbage til det normale niveau efter to år med besparelser,
bortset fra reparation og vedligehold, som kan forøges, da udgiften til nye lærere først får
virkning fra august 2021.
Budgettet blev godkendt.
I forlængelse af budgetfremlæggelsen redegjorde rektor for mulighederne for at mindske
elev-lærer-ratioen. Et punkt som blev efterspurgt af bestyrelsen på sidste bestyrelsesmøde. Indledningsvist slog hun fast, at meget andet end elev-lærer-rationen har betydning
for, hvor hårdt lærerne er belastet mht undervisning – fx klassekvotienten. Besparelser på
udgifter til bygninger, efteruddannelse, undervisningsmidler, lærernes deltagelse i udvalg
m.m. vil kunne give mindre undervisning pr lærer, men da det samtidig vil forringe
arbejdsmiljøet samt lærings- og trivselsmiljøet for eleverne, er det ikke en vej, der kan
anbefales.
Lærernes gennemsnitsløn, som er højere sammenlignet med tilsvarende skoler i området,
har betydning for elev-lærer-ratioen, og en dæmpning af stigningen af denne ville kunne
være med til at nedbringe den høje elev-lærer-ratio, som vi har på Rødkilde.
Formanden konkluderede, at bestyrelsen løbende vil følge udviklingen i lærernes undervisningsbelastning, og at den overordnet forsøger at drøfte og balancere de forskellige
hensyn, der kan og skal tilgodeses, og man på den baggrund vil træffe sine beslutninger,
men at debatten herom skal ske på et oplyst grundlag.
3. Ændret teknisk regnskabsindberetning v. SE
Nye krav fra ministeriet betyder at regnskabsindberetningen skal ske i et såkaldt XBRLformat. Denne opgave vil vores revisor skulle løse. Der vil være en udgift hertil på mellem
5. – 10.000 kr.
4.

Tilbagebetaling fra advokat Keld Norup v. EK
Keld Norup har tilbagebetalt det beløb, som var blevet faktureret i forbindelse med
deltagelse i ansættelse af ny rektor. Han havde ikke været vidende om at opgaven var
indeholdt til formandshvervet.

5.

Kapacitet og fordeling af elever i fordelingsudvalg v. KN
Rektor og bestyrelsesformanden berettede om et møde i regionen om kapacitetsstyring,
som var indkaldt på baggrund af flere problematikker, nemlig fordeling af elever med
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anden etnisk baggrund end dansk og sikring af elever til mindre gymnasier. Den første
problematik er aktuel i Kolding, men ikke i Vejle, hvor der ikke er behov for at flytte
elever. Konklusionen på mødet blev, at man afventer en national model for fordelingen af
elever.
Problematikkerne blev diskuteret og formanden konkluderede, at bestyrelsen vil drøfte
og tage stilling til sagen, når et politisk udspil foreligger.
6. Investeringsstrategi – ny deadline meldt ud af UVM
- Fremadrettede investeringer v. KN
Rektor redegjorde for to væsentlige investeringer, som skolens ledelse ønsker:
1) Et auditorium med plads til ca. 100 personer, som var med i byggeprojektet, hvor
sprogfløjen blev bygget, men som blev sparet væk. Auditoriet kan bruges både til
undervisning af flere hold samtidigt, personalemøder og udlejning til foredrag. Det
sidste som led i at øge Rødkildes synlighed. Pris ca 4 mio kr.
2) Renovering af det flisebelagte område ud mod bølgen.
Bestyrelsen var positiv over for ønskerne, men ønsker et overblik over renoveringsbehov
for hele bygningsmassen, samt for behovet for andre større investeringer i fx efteruddannelse.
Indretning af uderummene, så de i højere grad kan bruges til undervisning, opgradering
af fitnesslokalet, udvidelse af klasseværelser m.m. blev nævnt som mulige investeringsbehov.
Bestyrelsen ønskede også, at mulighederne for fundraising skal undersøges.
Punktet tages op igen på marts-mødet.
7. Ferieplan skal godkendes v. KN - bilag 3
Ferieplanen blev godkendt.
8. Den tilrettede forretningsorden skal underskrives - bilag 4
Forretningsordenen sendes ud med referatet og underskrives af den nuværende
bestyrelse.
9. De tilrettede vedtægter skal underskrives - bilag 5
Vedtægterne sendes ud med referatet og underskrives af den nuværende bestyrelse.
10. Aflønning af bestyrelsen på Rødkilde.
Revisionen har bedt om en skriftlig tilkendegivelse v. EK
Den forelagte plan for aflønning blev godkendt.
11. Eventuelt
Under dette punkt blev der på foranledning af Nikolaj Elf en længere drøftelse af skolens
særlige tiltag for at modvirke konsekvenserne af nedlukningen.
KN orienterede om en række forskellige tiltag. Skolen har bl.a. aflyst en del lektioner frem
mod jul, da mange elever oplever det hårdt at sidde mange timer bag skærmen. Dette kan
desværre ikke fortsættes i længere tid, hvis nedlukningen forlænges, da vi jo skal leve op
til kravene i bekendtgørelsen, medmindre undervisningsministeriet melder ud om
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reducerede krav til timetal og pensum.
Vi har fokus på at gøre undervisningen så varieret som muligt, og udnytter her erfaringerne fra foråret. Vi holder desuden statussamtaler med lærerne i januar med fokus på virtuel
undervisning, herunder videndeling.
Vi er opmærksomme på, at de tre årgange har forskellige udfordringer. 1.g er udfordret
særligt på det sociale område. På et forældremøde er forældrene opfordret til at understøtte det virtuelle sociale liv, så alle inddrages.
Vinterballet for 3.g bliver til et forårsbal.
Særligt sårbare elever tilbydes at møde ind på skolen og følge undervisningen herfra.
Bestyrelsen tilkendegav, at man støtter initiativer som modvirker de udfordringer, som
covid-19 har og fortsat medfører, og er også åben for meromkostninger i forbindelse
hermed.
Afslutningsvist meddelte rektor, at alle medlemmer af bestyrelsen vil få en julegave bragt
ud.
Referent: Peter Wriedt.
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