Referat af
Bestyrelsesmøde 11/12-2018
kl. 15.15 – 18.00

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Svend Aage Povlsgaard, Luna Isabella
Hernandez Dolcerocca, Henning Andreæ, Niels Villadsen, Stine F Lund, Erik Pegel, Peter
Vestergaard, Søren Bech, Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund.
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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Referat fra sidste møde
Siden Sidst
Meddelelser fra formand og rektor
SSG i tal – opdateret
Unge i Struer kommune pr. 1.11 på uddannelse
Indsatsområde vedr. Én skole mange uddannelser
7. Betalingsforhold på kostskolen 2019-20
8. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indv. og udv.)
9. Budget 2019
10. Evt.

(Bilag 1 Referat 311018)

(Bilag 2 SSG i tal dec. 2018)

(Bilag 3 – Vedl.planer for SSG)
(Bilag 4 Budget 2019)

Sager:
FGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interessetilkendegivelse til Struer Kommune
Fornyet interesse tilsendt Struer Kommune
Møde afholdt med VUC
Møde med Struer Kommune
Besøg af Struer Kommune
Skitse og lejeaftale sendt til Struer
Kommune

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afsendt 31.5.17
Afsendt 25.10.17
Afholdt 5.12.17
Afholdt 4.7.18
Afholdt 19.9.18
Afsendt 26.9.18
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Pkt.1

Underskrivning af referat fra mødet 311018 (Bilag 1)

Pkt. 2

Siden Sidst

Rektor gennemgik begivenheder og aktiviteter på skolen siden sidste møde via
udvalgte punkter på skolens facebookprofil.

Pkt. 3

Meddelelser fra rektor og formand

Rektor og bestyrelsesformand orienterede bestyrelsen.
I: Personalesituation
Rektor orienterede på mødet
II: Danske Gymnasiers årsmøde 2018
Onsdag til fredag i uge 47 deltog jeg i Danske Gymnasiers Årsmøde, hvor jeg var
oplægsholder i work shop med titlen: Er fusioner fremtiden for gymnasierne?
Modpolen præsenterede Helge Markussen, Viborg Katedralskole, som er en ren STXinstitution med 1050 elever og IB-afdeling på 100. Resten af torsdagens program bar
præg af de udfordringer som uddannelsesdanmark står overfor:
TEMA:

Hvordan sikrer vi et bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele Danmark?

Kl. 13.00:

Velkommen til gæster og samarbejdspartnere
Birgitte Vedersø, formand

Kl. 13.15:

Ministerens bud på et bredt uddannelsesudbud –
også i tyndt befolkede egne
Merete Riisager, undervisningsminister

Kl. 13.45:

Paneldebat: Bestyrelsessammensætning i sammenlagte institutioner
Claus Rosenkrands Olsen, uddannelseschef i Dansk Erhverv,
Ole Heinager, formand for Danske Erhvervsskoler og -gymnasier– Lederne,
Nils-Georg Lundberg, formand for Gymnasiernes Bestyrelsesforening,
Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier

Kl. 14.30:

Gymnasiets rolle i det Socialdemokratiske udspil
Nærheden tilbage
Mette Frederiksen, formand for Socialdemokratiet

Kl. 15.00:

Behovet for et regionalt udbud af ungdomsuddannelser
Kristian Thulesen Dahl, formand Dansk Folkeparti
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Kl. 15.30:

Pause

Kl. 16.00:

Hvordan sikrer vi et regionalt udbud ungdomsuddannelser i en tid med faldende ungdomsårgange.
Carsten Kissmeyer, formanden for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling, regionsrådsmedlem

Fælles for oplægsholderne var erkendelsen af, at vi skal have et bredt
uddannelsesudbud i Danmark, således at de unge ikke vælger en bestemt uddannelse,
fordi der er for langt til andre eller at de slet ingen uddannelse får grundet afstand.
III: Resenborg
Fredag i uge 46 besøgte rektor elevrødderne på deres årlige hyttetur, hvor de tager ud
for at drøfte udvalgte temaer. Jeg deltog med to ting: dels strategiplanen og dels nyt
morgensamlingskoncept.
IV: SSG i felten
Uddannelsesmessen 6/11 var meget velbesøgt, og det nye koncept med samarbejdet
med UU fungerede fint. Gæsterne kom fra start, hørte rektors velkomst og elevernes
musikalske optræden, inden selve messen begyndte med informationsboder i
Vandrehallen, med stande og udstillinger i Festsalen og små oplæg om uddannelserne
i de tilstødende lokaler. Vi gentager konceptet til Åbent Hus 19.1.19 kl.9.30-12.30.
Morten Rødgaard Jensen og Joseph DeVoir deltager 1.12.18 i Uddannelsesmesse på
Ranum Efterskole.
VI: Ledelsesseminar på Nr. Vosborg
Ledelsen drog tirsdag i uge 46 til Nr. Vosborg, hvor temaerne var forberedelse af det
nye skoleår med fokus på prioriteringer i forhold til indsatsområder, udvikling og
økonomi.
VII: Besøg af Udvalget for Landdistrikter og øer
16.1.19 har Struer Statsgymnasium i samarbejde med Lemvig Gymnasium inviteret
Udvalget for Landdistrikter og øer. De vil gæste de to skoler og ønsker at få en indføring
i:
-

gymnasiernes erfaringer med at drive fusionsskoler
gymnasiernes økonomi, herunder tilskud og omprioriteringsbidrag, samt konsekvenser
heraf
gymnasiernes betydning for unges uddannelsestilbud og uddannelsesvalg i de områder,
som de ligger i
gymnasiernes betydning generelt for de områder, som de ligger i
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Bestyrelsesformandskabet, elever, lærere og rektorer vil deltage i besøget. Der
udarbejdes i disse dage endeligt program og de to gymnasier koordinerer
indbyrdes for at udnytte udvalgets tilstedeværelse maksimalt.
_______________________________________________________________________________________

Pkt. 4

SSG i tal

Rektor har redigeret SSG i tal på baggrund af bestyrelsens kommentarer på
oktobermødet, hvor bestyrelsen ønskede landsgennemsnit tilføjet på ”fuldførelse” og
”overgang til videregående uddannelse”. Dog er årstalsrækkefølgen endnu ikke
stringent, men det vil ske. Rektor har selv tilføjet tabellen med udviklingen i 90%
målsætningen Struer kommune, ligesom oversigten med Unge startet i
Ungdomsuddannelse med adresse i Struer kommune er opdateret med 2018 tal. (se
punkt 5).

Pkt. 5

Unge startet i Ungdomsuddannelse med adresse i Struer kommune

Sagsfremstilling: rektor gennemgik tabellen for 2018
August 2016
Uddannelse
HF
HHX
STX
PreIb
IB

I alt
47
44
121
11
22

SSG andel
40 / 85%
32 / 72%
107 / 88%
11 / 100%
22 / 100%

I alt
31
32
102
12
27

SSG andel
24 / 77%
26 / 81%
89 / 87%
12 / 100%
26 / 96%

I alt
56
36
86
26
10
28

SSG andel
43 / 77%
25 / 70%
74 / 86%
8/ 31%
10 / 100%
28 / 100%

August 2017
Uddannelse
HF
HHX
STX
PreIb
IB

August 2018
Uddannelse
HF
HHX
STX
HTX
PreIb
IB
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Pkt. 6

Status på kvalitetsarbejdet 2018:

Sagsfremstilling: Rektor gennemgik status på indsatsområdet SSG. 2.0
Område: ”SSG: en skole - mange uddannelser”
Flerårigt indsatsområde

Evaluering

Baggrund

Udfordring

Projektejer

Se fritekst

Fællesskabsoplevelsen på SSG som MBP
fusioneret skole

Datakilder

Handlinger

Succeskriterier

Elevtrivselsundersøgelse
fra 2015

I: Analyse af eksisterende tværgående aktiviteter:

Elevernes evaluering af
”skolens sociale miljø”
skal ligge over resultatet
fra 2015 og elevernes
evaluering af ”skolen som
helhed” skal ligge bedre
en 2015 jf. bilag 1 ved
næste
evaluering
i
2018/19.

Elevråd

Analyse af data

Uddannelsesudvalg

Undervisningsevaluering

2008
439

2010
539

Skolen som helhed

7.1

6.9

Skolens sociale miljø

8.4

7.4

Base
(antal elever i undersøgelsen)




Fungerer aktiviteten efter hensigten?
Hvor bredt favner den i forhold til
deltagelse?
 Hvor stor betydning har aktiviteten for hele
skolen?
 Hvor stærk er fortællingen om aktiviteten?
II: Forslag til nye aktiviteter eller udvikling af
eksisterende aktiviteter

Total
2011
640

Øget fastholdelse af
eleverne i uddannelse.

2013
712

2015
672

7.4

7.1

7.1

Gennemsnit
2008 - 2015
7.1

7.7

7.4

7.3

7.6

1

Pkt. 7

Betalingsforhold på kostskolen 2018-19

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen skal fastlægge betalingsforholdene for kostskolen for kommende skoleår.
Rektor indstiller uændrede betalingsforhold. Bestyrelsen indstillede til at der
udarbejdes en fordelingsoversigt - og at Rektor og formand efterfølgende justerer og
godkender betalingsforholdene. Depositumbetalingen skal i stedet være et
administrationsgebyr.

Betalingsoversigt
for skoleåret 2019-2020
Den årlige opholdsbetaling: 36.000 kr. pr. skoleår
fordelt på 10 rater i månederne august – maj
(ved indflytning 1.11. eller senere betales også for juni)

Den årlige opholdsbetaling for
STX-, HF- og IB-elever under 18 år:
Tallene angiver årlig opholdsafgift, der betales i
10 lige store rater i månederne august - maj.
Indkomstgrundlag
Opholdsafgift
op til 120.000 kr.
13.530 kr.
120 - 150.000 kr.
15.510 kr.
150 - 180.000 kr.
17.600 kr.
180 - 210.000 kr.
19.635 kr.
210 - 240.000 kr.
21.670 kr.
240 - 270.000 kr.
23.760 kr.
270 - 300.000 kr.
25.740 kr.
300 - 330.000 kr.
27.830 kr.
330 - 370.000 kr.
29.865 kr.
370 - 410.000 kr.
31.900 kr.
410 - 450.000 kr.
33.990 kr.
over 450.000 kr.
35.970 kr.

Ved bekræftelse af tilmelding opkræves 1.500 kr. i depositum
For optagelse af EUD-elever på kostskolen gælder særlige regler.
Skolen giver meget gerne supplerende oplysninger.
TLF. 97 85 43 00
Pkt. 8

Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig

Sagsfremstilling:
Servicechef Henning Andræe gennemgik de forskellige vedligeholdelsesplaner, som
er indarbejdet i og som specificerer budget 2019.
Bestyrelsen ligger vægt på at skolens vedligeholdelsesplan ikke udarbejdes på
baggrund af kortsigtede besparelser.

Pkt. 9

Budget 2018

Sagsfremstilling:
Økonomichef Susanne Lauritsen gennemgik budget 2019 i hovedpunkter til
bestyrelsens godkendelse.
Bestyrelsen godkendte budget 2019 - dog således at badeværelsesudgifter medtages
som driftsudgifter. Henning kommer med et oplæg vedr. etablering af nye lofter i 10.klasseområdet. Budgettet justeres evt. efterfølgende.

Pkt. 10

Evt.

Bestyrelsen besluttede generelt, at der årligt udbetales bestyrelseshonorar i henhold
til BEK nr. 1275 af 04.12.2006
Klassekvotienter: Bestyrelsen godkendte indberetningen vedr. klassekvotienter i
skolens 1. årsklasser på htx, stx, hhx og hf.

2

