
 
 
Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole - onsdag den 6. juni 2007 kl. 

11.00 – 13.00  
 

Tilstede fra bestyrelsen: 
Biskop Elisabeth Dons Christensen, afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, filialdirektør Henning 
Balle, byrådsmedlem Kurt Jakobsen, lektor Morten Høyrup, lektor Jacob Bastholm, Kamilla 
Vinther 3. a, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar. 
Afbud fra skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, direktør Jørn Henriksen og Ragnhild Petersen 3. z 
 
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 

 

Referatet fra mødet den 23.04.07 blev godkendt og underskrevet. 
 
 

2. Ribe Katedralskoles overtagelse af seminariets hf-kursus i Ribe.  
 

Til mødet var vedlagt statuspapir af 24. maj 2007.  
 
Rektor Bent Karsdal redegjorde for det hidtidige forløb. Der har været afholdt 3 møder med CVU- 
Vest / Ribe Seminarium om de praktiske forhold – overdragelse af lærere, hfs timetal og økonomi, 
lokaleforhold m.v. Rektor har søgt Esbjerg Kommune om leje af Bispegade Skole og gennem 
bestyrelsens næstformand Jørn Henriksen fået en positiv tilbagemelding. Tyge Skovgaard, Christian 
Abildgaard, Henrik Kjar og Bent Karsdal har været til møde med afdelingschef Per Hansen og 
kontorchef Søren Hansen i Undervisningsministeriet, Institutionsstyrelsen d. 29.maj. Ministeriet 
meddelte, at man kunne forvente en hurtig godkendelse af overtagelsen af udbudsretten til hf. Det 
blev også stillet i udsigt, at Undervisningsministeriet vil betale leje for Bispegade Skole. Rektor 
skønnede herefter, at der er afklaret så meget, at der foreligger et beslutningsgrundlag.  
 
Rektor indstillede derfor til bestyrelsen, at den beslutter, at Ribe Katedralskole søger 
Undervisningsministeriet om at overtage retten til at udbyde et 2-årigt hf-kursus i Ribe by, og at 
skolen kan indgå en aftale med CVU-Vest om overdragelsen af hf-kurset. 
Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling enstemmigt. 
 
Baggrunden for beslutningen er den velkendte, at CVU Vest flytter læreruddannelsen til Esbjerg. 
Samtidig har CVU Vest besluttet, at den kommende professionshøjskole, som CVU Vest omdannes 
til pr. 1.jan. 2008, ikke skal udbyde hf. CVU Vest bestyrelse har derfor rettet henvendelse til Ribe 
Katedralskole om overtagelse af hf-kurset ved Ribe Seminarium. Det er denne henvendelse, der har 
ligget til grund for drøftelserne med CVU Vest og Undervisningsministeriet.  
 
For bestyrelsen ved Ribe Katedralskole har det været afgørende, at hf-kurset skal forblive i Ribe. 
Særligt i denne periode er det vigtigt for byen, at den fortsat kan tilbyde tre gymnasiale 
ungdomsuddannelser – gymnasiet, hf og hhx. Ribe er således fortsat en uddannelsesby med store 
ungdomsuddannelsesinstitutioner.  
Overførslen af hf til Katedralskolen er naturlig, fordi både gymnasiet og hf er almendannende 
uddannelser. De har fælles fag og lærere med samme uddannelse , og Ribe Katedralskole har de 
nødvendige faglokaler. Hertil kommer, at aldersprofilen for hf-kusisterne ikke er anderledes end 
gymnasieelevernes. Hf i Ribe er først og fremmest en ungdomsuddannelse, der nu skal dele skole, 
lærere og lokaler med en anden ungdomsuddannelse.  
 
 
 



Ribe Katedralskole optager i år 218 gymnasieelever. Det er det største elevtal i skolens historie. Der 
er således ikke overskydende plads inden for skolens nuværende rammer til at rumme hf-kurset. Det 
problem regner skolen som nævnt med at løse ved at leje lokaler på Bispegade Skole fra 1. august 
2008. Ansøgningen er sendt til Esbjerg Kommune i forståelse med og efter aftale med 
Ungdomsskolen, der disponerer over Bispegades Skole. Ribe Katedralskole vil der kunne leje 4 
klasselokaler, 1 edb- lokale samt grupperum og lærerværelse. Det er imidlertid ikke hensigten, at 
Bispegade Skole skal omdannes til et hf-kursus. Lokalerne kan ligeså godt anvendes af 
gymnasieklasser eller af gymnasieklasser og hf-klasser i fællesskab. Målet er, at hf-kursisterne 
kommer til at indgå i ungdomsmiljøet på Katedralskolen. 
 
Ribe Katedralskole overtager hf-kurset d. 1.januar 2008. Hf-undervisningen fortsætter imidlertid 
resten af skoleåret 2007/2008 i seminariets bygninger og med de samme lærere som hidtil. Det 
bliver således først fra 1. august 2008, at hf-undervisningen flytter til Katedralskolens bygninger og 
Bispegade Skole. 
 
Sammen med overtagelsen af hf-kurset tilbydes medarbejderne ved seminariet ansættelse ved Ribe 
Katedralskole i et omfang svarende til den undervisning, der flyttes. Katedralskolen har i 
samarbejde med Seminariet orienteret seminariets lærere herom. De seminarie- og hf-lærere, der 
bliver ansat, vil indgå på lige vilkår med de nuværende ansatte med undervisning både i gymnasiet 
og hf. 
 
I forlængelsen af beslutningen drøftede bestyrelsen en række konkrete emner. 
Bestyrelsen diskuterede den kommende elevudvikling. To hf-spor giver den bedste økonomi.  
Elever der skifter fra gymnasiet til hf på Ribe Katedralskole, kan have glæde af at blive i det samme 
ungdomsmiljø. Nogle vil måske foretrække at begynde på et nyt forløb et andet sted. 
Der vil være en vis begrænset synergi med fælles hold og større udbud af valgfag. 
Der blev spurgt til anciennitetsforhold, og hvorvidt de nye ansatte vil belaste økonomien. Det 
forventes ikke. Der blev videre spurgt til, hvorvidt der er tjenestemandsansatte blandt de nye 
ansatte. Det har ikke været nævnt, men vil blive undersøgt. 
 
Som afslutning slog en enig bestyrelsen fast, at Ribe Katedralskole påtager sig et ansvar ved at 
opretholde et hf-kursus som en ungdomsuddannelse i Ribe by. 
Hf eleverne er unge og skal have et lokalt tilbud. Det har været vigtigt med en hurtig afgørelse af 
hensyn til elever og ansatte.  
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med processen, det er gået hurtigt. De praktiske problemer ser ud 
til at være klaret. 
 
3. Bemyndigelse til at udbetale engangsvederlag til den øverst leder. 
Der var vedlagt brev fra Undervisningsministeriet af 20. april 2007. 
Der var vedlagt yderligere brev Gymnasieskolernes Lærerforening af 14. maj 2007. 
 
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at aftale et vederlag i henhold til brev af 20.april 2007 fra 
undervisningsministeriet 
Bestyrelsen ønsker at drøfte en generel lønpolitik. Der vil blive udfærdiget et oplæg fra SU i løbet 
af efteråret. 

 
4.  Eventuelt.  

Facaden ud mod Sviegade og Gravsgade får skiftet vinduer. Bygningen i Sviegade og  biblioteket 
bliver malet.  
Åbningsbalance sendes den 30.6. Den er endnu ikke færdig, men udsendes til underskrift. 
Der er udsendt 218 breve om optagelse i 1.g. Vi laver 8 grundforløb. Hvis der sker frafald, opretter 
skolen 7 studieretninger. 

 



Referent: Vicerektor Henrik Kjar 
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