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Beslutningspunkter 

 

1. Godkendelse af referat fra den 30. september 2015 

Referat blev godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af kapacitet 2016/17 

JV fremlægger. Regionen skal kende vores kapacitet for optag i det kommende skoleår (2016/17). 

Vi har plads til 12+2 klasser, men vi har mulighed for at udvide med yderligere én klasse. 

Bestyrelsen godkender skolens vedlagte udmelding til regionen. 

3. Budget 2016 

 

SFR fremlægger udkastet til budget for 2016 samt fremskrivning til 2020. Budgettet er baseret på 

Finanslovsforslaget for 2016, som indebærer en nedsættelse af taksten på 2 pct. 

(omprioriteringsbidrag) samt en omlægning af taksterne således at stx-undervisningstakster 

nedsættes med 1,9 pct. og grundtaksterne forhøjes med 1 mio. kr. Dette indebær en samlet nedgang 

i skolens indtægter i 2016 på ca. 2,3%.  

 

Der er ikke indregnet egentlige besparelser på udgiftssiden i 2016, da skolen har et godt 

udgangspunkt og godt kan bære indtægtsnedgangen uden at det medfører et underskud. Således 

budgetteres der med et overskud i 2016 på ca. 1,4 mio. kr. mod et overskud i 2015 på ca. 4 mio. kr. 

 

I budgetfremskrivningen til 2020 ligger der til gengæld betydelige udfordringer. 

Omprioriteringsbidraget forøges med 2 pct.- point årligt frem til 2019, hvor det dermed udgør ca. 8 

pct. i forhold til udgangspunktet (2015). Herudover hæves hhx-taksterne i 2017. Dette har partierne 

bag EUD-reformen besluttet at finansiere ved at nedsætte stx-taksterne med 3,3 pct. i 2017. Den 

samlede indtægtsnedgang bliver dermed betydelig i perioden fra 2017 og frem. Endvidere forventer 

skolen faldende optag som følge af et fald i befolkningsunderlaget. Dermed bliver nedgangen i 

indtægter i 2017 knap 10 pct. stigende til knap 19 pct. i 2020. Dette påvirker i sagens natur også 

skolens resultat. Det beskedne overskud i 2016 vil således blive vendt til et underskud i 2017 på 4,3 

mio. kr. Underskuddet vokser frem mod 2019 til ca. 8 mio. kr., hvor det herefter vil stabilisere sig. 

 

Bestyrelsen godkendte skolens budget for 2016. 
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I den efterfølgende drøftelse af skolens fremtidige økonomi, var der enighed om at skolen er godt 

rustet med såvel en pæn egenkapital og pæn likviditet. Men at udfordringerne er betydelige. 

 

2016 skal derfor bruges til at komme med løsningsforslag, der kan imødekomme disse udfordringer. 

Løsninger der ikke skal baseres på grønthøsterbesparelser, men sikrer et gymnasium, der fortsat 

leverer undervisning af høj kvalitet og et gymnasium, der er attraktivt for såvel elever som 

medarbejdere. 

 

Det blev besluttet, at der skal afholdes et bestyrelsesseminar i starten af marts, hvor skolens ledelse 

fremlægger løsningsforslag, der kan imødekomme de økonomiske udfordringer. I perioden frem 

mod bestyrelsesminaret vil ledelsen inddrage alle medarbejdergrupper og elever i arbejdet hermed. 

 

Forslagene skal ikke nødvendigvis sikre et positivt resultat i 2017, men sikre at skolen på sigt har 

en sund økonomi. Det er således ikke givet, at det er nødvendigt at gennemføre egentlig besparelser 

allerede i 2016. Der kan dog være spareforslag, der kræver en indfasning og dermed allerede kræver 

initiativ med henblik på skoleåret 2016/17. 

 

Ved stillingtagen til løsningsforslag er det væsentligt at have udviklingen i skolens likviditet og 

egenkapital for øje. Såvel likviditet og egenkapital kan således hurtigt komme under pres. For at 

kvalificere bestyrelsens beslutningsgrundlag mest muligt skal løsningsforslagene derfor suppleres 

med mål for likviditet og egenkapital. 

 

Orienteringspunkter 

 

4. Siden sidst v. elevråd og JV 

Elevråd: 

- Valgt nyt formandskab  

- SG-news: Etableret sammen med kommunikationschef 

- Elevture: Til Kina, Mexico, Tyrkiet, USA, Frankrig og Spanien. Der bliver besøg herfra på 

skolen. 

- Elevdeltagelsen i nogle af skolens udvalg har haltet, da kommunikationen elev-elev og lærer-

elev ikke har været helt klar. Det drøftes hvordan den kan forbedres. 

- Elevrådet fungerer godt. Alle kommer til orde og det er ambitiøst  

- Men fortsat svært at få elever til at engagere sig i aktiviteter.  

o Drøftelse heraf – enighed om at det er godt at tage op i Skoleråd. 

 
US: Hvordan er det sociale forhold elev og elev imellem: Elever: Den generelle trivsel er 
høj, og eleverne oplever at de bliver taget seriøst 
 
JV: Den hele aktuelle elevtrivselsundersøgelse viser at trivslen er høj – og også højere end 
tidligere.   
 
Rektor: 

- Elevudvalg om kantinen: Stor ros til kantinen (bortset fra priserne)  
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- Musicalen flot men ikke imponerende antal tilskuere over 2 aftener 

- Årsfest afviklet under nye former, evalueres men en roligere fest med færre deltagere (man 

måtte ikke have gæster med) og mindre indtægt. 

- Filmoptagelser (Jesper Wung Sung 1-2-3 NU!) på SG og elever med som statister.  

- Skolen har afholdt årligt dialogmøde med lærere/ledelse fra områdets folkeskoler og UU. 

Skolen vil fremadrettet være mere ”offensiv” i vejledningen af kommende elever, gerne 

sammen med andre ungdomsuddannelser i byen. Skolen afholder åbent hus 25. januar 2016. 

o MK: Meget positivt, hvis informationen kan koordineres institutionerne imellem. 

- Studiepraktik: Brobygning til videregående uddannelse i 3 dage i Region Syddanmark. Får stor 

ros, men tilslutningen har været vigende. 

- Studieture en succes (JV med i Han Dan) og besøg her. Utroligt positive tilbagemeldinger. 

- MUSlejr. Musikklasser har 3 dage hvor de er sammen om et tema, i år Beatles. Afsluttes med 

at klasserne tilbyder sig til omliggende folkeskoler og på fredagscafé her på skolen. 

- SRP aflevering – SSO senere.  

LH orienterede om elevernes valg af studieretninger. Ca. 90 pct. af eleverne har fået deres 1. 

prioritet opfyldt. 

Ca. 40 elever har ønsket at skifte studieretning 

Ca. 30 der ikke får opfyldt ønske pga. at retningen ikke oprettes. 

Ca. 5 som ikke får deres ønske opfyldt pga. manglende plads på retningen. 

 

5. Evt. 

 
Vi doodler mødetidspunkter for bestyrelsesseminar i marts. 
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