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Dagsorden:
1.

Underskrivning af referat fra mødet 23. september 2008 (5 min.)

2.

Nyt fra GT – vedlagt en afrapportering over flg. temaer:
-

Tanker om ny elektronisk platform på Rysensteen

-

Indsats for ”det engagerende læringsmiljø”

-

DGI-projektet – en kort status

-

Bygningsprojektet med UBST – en kort status

-

Udbud af studieretninger 2009/2012

-

Optagelsestal 2009

-

Administrative fællesskaber

Spørgsmål eller kommentarer (20 min.)
3.

Budgetopfølgning på budget 2008 – inkl. gennemgang af udsendte
nøgletal (30 minutter) - bilag

4.

Godkendelse af budgetforslag 2009 med indsatsområder (20 min.)
- bilag

5.

Profil for Rysensteen Gymnasium. Opsamling på drøftelserne fra
sidste møde, hvor bestyrelsen gav sit tilsagn til, at elever kan optages på
Rysensteen Gymnasium med begrundelse i skolens profil (30 min.)

6.

Planlægning af 12-12-mødet 23. -24. marts 2009. Oplæg ved
formandskabet – bilag i form af vedlaget PP fra CL og IØ (30 min.)

7.

Evt (15.min.)

Forslag fra IØ og GT om at sammenlægge pkt. 2’s ”Bygningsprojekt” med pkt. 4
”Godkendelse af budgetforslag” og at udskyde punkt 5 til 12-12-mødet.
Ændringen af dagsordenen blev vedtaget.

Ad. 1)
Referatet fra den 23. september 2008 blev godkendt og underskrevet af de
tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Ad. 2)
Tanker om ny elektronisk platform på Rysensteen
GT knyttede få kommentarer til den udsendte orientering. I forlængelse af
beslutningen i sommer om at alle elever skal investere i en computer i stedet for
en regnemaskine sættes nye rammer for pædagogikken på skolen. Computeren
skal anvendes naturligt i alle fag og dette kræver en samlet opgradering af
lærernes kompetencer. Samtidig er det nødvendigt at arbejde hen mod en fælles
elektronisk platform, der letter arbejdet for lærerne. I øjeblikket overvejes det, om
der skal investeres også i Mac-computere, for at styrke den kreative tilgang til
undervisningen.
EP og GT tager sammen med 4-5 andre danske gymnasiale institutioner en kort
tur til London for at få inspiration til at udvikle ”open source”-platforme.
FG udtrykte bekymring for om man i Danmark er moden til anvendelse af ”open
source”.
CL understregede, at det er væsentligt at kende til, om de studerende anvender
Apple-maskiner i nævneværdigt omfang på universiteterne, før man som
almendannende institution foretrækker denne maskine. IØ syntes godt om
integrationsideen – at Apple både har eget styresystem og windows – og
understregede det vigtige i at få lærerne engageret.
IH problematiserede om det overhovedet var interessant med MacBooks. Ho
mente, at læringsstrategien er interessant.
FG bad om, at der bliver taget hensyn til maskinernes kapacitet
GT tog kommentarerne ad notam, og understregede, at der tænkes i en
koordinerende strategi frem for en udelukkende.
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Indsats for ”det engagerende læringsmiljø”
Skolens budgetter har været meget stramme indtil nu, men fremtiden ser den
mere gunstig ud. Derfor har ledelsen i forlængelse af bestyrelsens tidligere
udtrykte ønsker om mere tildeling til undervisningsmidler, holdt møder med alle
fagreferenter, der fik til opgave at fremlægge en samlet strategi for investering i
læringsmaterialer. Resultatet er, at der er investeret omkring 500.000 kr. i
indeværende skoleår. Planerne prioriteres i kommende års budgetter.
Bestyrelsen var generelt meget positiv overfor dette indsatsområde. Der blev
spurgt til, hvor mange penge der var fremsat ønsker for. GT svarede, at en del af
ansøgningerne ikke var så konkrete, men i højere grad påpegede fremtidige behov
for enten bøger, apparater til eksperimenter eller IT-programmer, som først er ved
at blive udviklet. Det er ledelsens opfattelse, at der i alle faggrupper hersker stor
tilfredshed over tildelingen.
DGI-projektet – en kort status
Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed med projektet og ser frem til den
specialeafhandling, der er under udarbejdelse af to studerende på Institut for
Idræt.
Bygningsprojektet med UBST – en kort status
Flyttet til pkt. 4 under ”Bygningsprojekt”
Udbud af studieretninger 2009/2012
FG spurgte, om der var nogle af de opslåede studieretninger, der gav
optagelsesproblemer ved de videregående uddannelser. Svaret hertil er ”nej”.
IØ mente, at studieretningerne er meget attraktive og en god forlængelse af de
valgte principper.
Det blev understreget, at bioteknologi-retningen nok ikke kan tiltrække så mange
elever i første omgang, men at det vil give en god mulighed for efteruddannelse af
biologi- og kemilærere.
Med de fremlagte studieretninger regner ledelsen med at etablere 2 af de 7
kommende klasser som ”papagøjeklasser"
Optagelsestal 2009
GT fremlagde ønske om fortsat at fastholde en kapacitet på Rysensteen
Gymnasium til 210 elever for kommende optag. Men at der fortsat satses på, at
der er 28 elever i gennemsnit i klasserne.
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FG spurgte til, hvad reglerne er for antallet af eleverne i klasserne. Ifølge
Undervisningsmiljøloven er der ingen restriktioner desangående. Der udspandt sig
herefter en længere drøftelse af, hvad politikken skal være på Rysensteen
Gymnasium. Eleverne fremhævede, at DGS længe har haft dette som en
mærkesag, og FG foreslog, at bestyrelsesforeningen forholdt sig til problemet.
Der var enighed om, at kapaciteten både har et pædagogisk og økonomisk
perspektiv. Dertil kommer, at Rysensteen dette efterår er blevet kimet ned af
elever og forældre, der ønsker at komme ind i specielt 1.g. Vi kan overhovedet
ikke optage det antal, der er interesserede.
Store klasser er en belastning for såvel elever som lærere. Samtidig er det de
store klasser, der skaber mulighed for at investere i læringsmiljøet bredt
betragtet.
IØ understregede, at vores målsætning er at nå de 28 i gennemsnit. IØ vil bringe
kapacitetsproblematikken op i bestyrelsesforeningen.
Administrative fællesskaber
GT orienterede om, at der ikke er nyt i denne sag, men afventer en udmelding på
det forestående landsrektormøde.
IØ tilføjede, at vi må afvente, hvad der bliver den politiske fortolkning.
SW påpegede, at der har været samråd om de Administrative Fællesskaber, og
det blev her noteret at besparingspotentialet måske ser anderledes ud end først
antaget.
GT blev spurgt om hvorvidt rektorer i øjeblikket finder sammen i administrative
netværk. GT mener, at det langsomt er ved at ske.
Ad. 3)
EP noterede at forbrugsbudgettet for 2008 udvikler sig som forventet, men at
undervisningsmidlerne er steget lidt begrundet i de ekstra tildelte midler.
Prognosen er opgjort for det samlede år, og der forventes ingen ændringer.
Udgifter i samlet løn er steget ift. sidste opgørelse, hvilket dels skyldes
fejlkonteringer, langtidssygemelding og andre tilkomne lønudgifter i form af
lønreguleringer. Vores styreværktøjer er bestemt ikke gode nok, og skal derfor
optimeres. Inklusiv de afsatte midler til selvrisiko, som for indeværende ikke er
brugt i nævneværdig grad tegner året til at give et pænt overskud.
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med budgettet og redegørelsen.
Nøgletallene blev gennemgået. Opgørelsen af disse er en proces. Der vil komme
flere til. Bestyrelsen drøftede overtidstimetallet, som fluktuerer - er i opgørelsen et
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gennemsnitstal mellem over- og undertimer, og derfor ikke er helt korrekt. Der
var stor tilfredshed med fremlæggelsen af nøgletal som baggrund for drøftelser i
bestyrelsen. Konklusion: Budget-opfølgning bliver taget til efterretning.

Ad. 4)
Bygningsprojekt
Pkt blev tilføjet pga. af ændringer fremkommet i sidste uge.
GT gennemgik renoveringens 5 elementer på PP samt budgetoplæg for
renoveringen. Projektet bliver dyrere end der er afsat midler til.
Bestyrelsen var generelt meget tilfredsse med oplægget fra arkitekterne fra JJW,
og positive overfor at finde de 1,8 millioner, der mangler for at gennemføre hele
renoveringsprojektet til 7,3 millioner kr.
Efter en længere drøftelse blev bestyrelsen enige om at:
-

Tilbuddet skal være forpligtende. Vi anvender sidste års
overskud til projektet, men skal ikke i en situation, hvor vi igen
får en negativ egenkapital. Der udfærdiges et nyt budget for
2009, der sikrer dette.

-

Det er vigtigt, at der også er økonomi til indkøb af møbler både
i det nye studiecenter og i salen

-

Muligheden for sponsorering mht. indretning, møbler og
inventar undersøges

Konklusion:
Bestyrelsen indstiller budgetoplægget for 2009 med de ovenfor omtalte
restriktioner.
EP og GT sender et revideret budgetforslag til IØ og CL
Ad. 6)
CL fremlagde planerne for et forestående 12-12-møde. Mødet er planlagt på
baggrund af et ønske om at afsætte mere tid til tilbundsgående diskussioner.
Bestyrelsen bakkede op om de afsatte temaers relevans og vil gerne tage imod
invitationen til individuelle oplæg med efterflg. diskussioner.
BL gav udtryk for et ønske om at blive klædt bedre på til drøftelserne ved at
opleve ”hvad der foregår i skolens ’maskinrum’”. BL mente også, at det er vigtigt
ikke at sprede temaerne for meget.
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FG ønsker at der inden 12-12-mødet indhentes informationer hos diverse råd,
samt blandt lærere og elever om, hvad de har af tanker, ideer, oplæg.
SW henviste til de omfattende evalueringer, der allerede foreligger.
Alle forslag og ideer tages ad notam af CL og IØ. Bestyrelsen tilsluttede sig planen
om gennemførelse af et 12-12-møde med de nævnte ændringer.
Forslag fra bestyrelsen: Mulighed for at best.medlemmer kan deltage et par timer
i skolens hverdag og derved få indblik i maskinrummet. GT vil arrangere dette i
slutningen af februar eller først i marts – datoer udsendes snarest.
Ad. 7)
Der blev stillet spørgsmål til åbningen af Sundhedsrummet og betydningen af
dette for Rysensteen. GT og SW var til reception og indvielse med en blomst og en
positiv velkomsthilsen. Vigtigt at erindre, at Sundhedsrummet er politisk bestemt.
GT understregede, at vi vil være med til kommende evalueringer for at sikre, at
der er en mulighed for at komme en evt. negativ udvikling i forkøbet.
Sundhedsrummet vil ifølge politikere og medarbejdere reelt benyttes som fixerum
og vil derfor måske holde fixende narkomaner væk fra vores toiletter og trapper.
Der blir indrettet en gård ved PH-caféen som et udendørs værested.
Kommende møder:
12-12-mødet 23.-24. marts. Afholdes i Svendborg.
Mødedatoer for resten af 2009 følger snarest.

MH og GT/3. december 2008
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