
Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole  

Tirsdag den 9.12. 2008 kl. 13.00 – 15.00 i Puggård ( P01). 
 
Tilstede fra bestyrelsen: 
 
Biskop Elisabeth Dons Christensen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, skoleinspektør Ina 
Krarup Nielsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe Falk 2.z ,  Anders 
Tørnquist Overgaard 2n,   rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar. 
Afbud fra Direktør Jørn Henriksen, Filialdirektør Henning Balle, Afdelingsleder Jens  Bo 
Holm-Nielsen 
 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 
 
Referatet blev godkendt.  
 
 
2.       Meddelelser herunder fremtiden for busruterne til skolen  
 
 
 Bent Karsdal orienterede om at Region Syddanmark har  besluttet at opretholde  
busruterne 56 og 57 indtil videre.  Det er en positiv tilkendegivelse, da en del af skolens 
elever fra Brørup og Vejen kommer med disse ruter. Karsdal vil følge op på sagen med 
direktøren for Handelsskolen, der afholdes et møde med Jørn Elsted Hansen formand for 
teknisk udvalg  den 17.12.08. 
Elisabeth Dons Christensen  var bekymret for situationen for gymnasier, der ligger i 
udkantsområder og foreningen af bestyrelsesmedlemmer i gymnasiet er opmærksom på 
problemet. 
Ina Krarup Nielsen var generelt bekymret for at busdriften overgår til kommunerne. 
Kommunerne har ikke midlerne til busdrift. Lise Vind Petersen tilføjede at det er et særligt 
problem at Ribe Katedralskole ligger i udkanten af kommunen. Det betyder at der er elever 
fra vores opland, der kommer fra andre kommuner, og de er ikke motiverede til at 
opretholder busruter, der krydser kommunegrænsen til Esbjerg Kommune. 
Bent Karsdal informerede om at inspektorstillingerne ændres til uddannelseslederstillinger 
efter anbefaling fra UVM. Dermed følger man også OK 2008. Det betyder at de nuværende 
inspektorstillinger opsiges pr. 1.8.2009 og at man opfordrer inspektorerne til at søge 
stillingerne som uddannelsesleder. 
 
3. Bestyrelsesspejl.  

Drøftelse af bestyrelsesarbejdet med udgangspunkt i vedlagte oplæg fra formanden og 
Jan Magnussens bog, Inspiration til ledelse. 
Der vedlægges et udkast til årsplan for bestyrelse og ledelse samt liste over hidtidige 
papirer i relation formandens indlæg 

 
Drøftelse af bestyrelsesarbejdet med udgangspunkt i vedlagte oplæg fra formanden og Jan 
Magnussens bog Inspiration til ledelse. 
Der vedlægges udkast til årsplan for bestyrelse og ledelse samt en liste over en række 
centrale dokumenter der er besluttet af bestyrelsen. 



Elisabeth Dons Christensen præsenterede spejlet, der er et  værktøj for bestyrelsen til  at 
sikre, at man opfylder sit overordnede ansvar. Årsplanen beskriver de konkrete opgaver. 
Vicerektor Henrik Kjar bekræftede at de centrale dokumenter på listen kan ses på 
hjemmesiden. 
Der udspillede sig en diskussion om vision som begreb i en ledelsesdiskurs. Begrebet 
omfatter de overordnede værdier og retningslinier,  skolen  styrer efter når den  udføre sin  
mission,  nemlig opgaven med at uddanne studenter. 
Bestyrelsen tager visionen op og ser om man er på rette spor en gang om året, en større 
debat,  hvor bestyrelsen tager  visionen tages op til fornyelse gennemføres  med længere tids 
mellemrum. 
Det blev besluttet at indføje ordet vision i spejlet således at der i linie 2 og 3 står, at 
bestyrelsen har ”et ansvar for - skolens udvikling, fastlagt i en overordnet vision med 
tilhørende målsætning og strategi. 
Bestyrelsens rolle som ambassadører for skolen blev også drøftet. Et eksempel er den 
aktuelle byggesag, hvor bestyrelsesmedlemmerne kan fremføre skolens synspunkter på 
byggeriet. 
 
4. Økonomien i 2008. 

Orientering om status mht. budget. Materiale på mødet for at få det sidste med. 
 
Bent Karsdal præsenterede et kasseeftersyn pr. 4.1 . Ser man på udgifterne -eller 
omkostningerne i  procent- er vi ikke så tæt på årets slutning som datoen kunne antyde. 
Restbudgettet på over 5 mil  omfatter udgifterne til en række udbetalinger herunder en 
månedsløn samt overtid for efteråret. 
Det endelige overskud bliver noget større en budgetteret, sikkert tættere på en mil. Årsagen 
er at en række af de renoveringer der er sat i værk, først bliver faktureret i 2009. 
Bestyrelsen beslutter selv budgettet og kan derfor indrette det, så udgifterne bliver placeret i 
det regnskabsår, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Der har ikke været overraskelser siden 
sidste budget. Selvforsikringen anslås til 100.000, formelt udgør den 435.000. Hvis den 
bliver udløst er skolen i en ekstraordinær situation. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning. 
 
5. Budget 2009. Vedlagte budget indstilles til vedtagelse. Det udviser en reserve/ et 
overskud på ca. kr. 720.000. Budgettet er baseret på vedlagte skøn over elevtilgang og 
baseret på taksterne i finansloven. Som hovedregel er alle udgifter fremskrevet med 3,5 %, 
lønstigning beregnet til 4 %. Der er i lønbudgettet indregnet udgifter til nye stillinger fra 
august 2009 samt il overarbejde. Der er også indregnet reserve til sygdom 
 
Bent Karsdal gennemgik forudsætningerne for budgettet nemlig prognosen for elevtal og 
hvilket taxameter elevtallet vil udløse. Forudsætningerne er at der begynder 160 
gymnasieelever og 50 hf elever til august, hvilket vil give et statstilskud på 43,4 mil.,  
Elisabeth Dons Christensen konstaterede, at der er budgetteret med lidt færre elever, men 
indtægterne stiger på grund af at udligningsbeløbet til de rige skoler bliver mindre. 
Kurt Jacobsen spurgte om det ville være hensigtsmæssigt at have flere budgetscenarier, hvis 
elevtallet blev større eller mindre om man burde have strategiske overvejelser.  Bent 
Karsdal mente ikke det er nødvendigt. Budgettet er lavet med et klassetal på 6 i gymnasiet,  
kommer elevtallet længere ned,  kan vi nøjes med at oprette færre klasser og hold og dermed 
hurtigt tilpasse udgifterne. 



Mulighederne for bedre prognoser blev diskuteret, men selv om man har regionens tal for 
de unge årgange eller elevtal for de lokale skoler, så kan man ikke vide, om eleverne vælger 
andre ungdomsuddannelse eller efterskoler, så der findes ikke statistik, der kan hjælpe med 
at lave en præcis prognose for elevvalget. Også stemningsskift med hensyn til hvilke skoler 
der er populære kan påvirke tallene. 
Kurt Jacobsen fremhævede busdriften som en særlig udfordring. Vi må gå ud at sige til 
kommende elever at kan komme hertil. Lise Petersen tilføjede at skolen må gøre en indsats 
så vi  kommunikerer til omverden at busserne fortsat er vil betjene skolen. 
Bent Karsdal fremlagde de øvrige poster i budgettet. Indtægterne budgetteres til 44.5 mil og 
udgifterne til 43,8 mill, det giver et budgetteret overskud på  0,7 mil. 
Bestyrelsen vedtog budgettet. 
 
6. Byggeriet 

Der vedlægges tegninger til den kommende bygning. Der vedlægges også notat til 
kommunaldirektør Otto Jespersen, Esbjerg Kommune. Næste byggemøde er torsdag 
den d. 4. december, hvor der foreligger mere materiale til mødet. Bestyrelsen må 
overveje, hvad vi kan gøre for at fremme sagen i forhold til Esbjerg Kommune. 

 
Bent Karsdal redegjorde for byggeplanerne. Vi vil etablere en bygning på 
parkeringspladsen med 5 normale klasseværelser.  3 i underetagen og 2 i overetagen.  
Morten Høyrup  fremlagde planerne for ombygning af  lokalerne i Rundgangen på nær 
musik  til naturvidenskabelige lokaler. 
Klasselokalerne R3, R4 og R6 samt øvelokalet R5 omdannes til to nye fysiklokaler, R7 bliver 
kemilokale sammen med det nuværende RKE.  RBI og RNA bliver biologilokaler  og RFY  
og fysikdepotet omdannes til et stort fleksibelt  laboratorium med plads til faste 
forsøgsopstillinger og længerevarende projekter. Musik får etableret et nyt øvelokale ved 
siden af R2.  Det betyder at hvert af de naturvidenskabelige fag har to lokaler. 
Ina Krarup Nielsen spurgte til, hvordan de øvrige fag har det med at de ikke har 
undervisning op til fællesområdet?  Svaret er at der ikke har været negative reaktioner. Lise 
Vind Petersen indvendte at det er et problem med adgang til fællesområder i de 5 nye 
klasseværelser. Der er langt ned til rundgangen, hvis man vil arbejde i grupper.  
Elisabeth Dons Christensen konkluderede, at det er praktisk at samle naturvidenskab men 
det er ikke optimal fordeling af undervisningen med hensyn til adgang til rundgangen. 
Bent Karsdal redegjorde videre for forløbet af byggesagen.  Esbjerg Kommunes 
planafdeling har i første omgang sagt nej til byggeriet af hensyn til lokalplanens 
bestemmelser om parkeringspladser. Ifølge lokalplanens kan Byrådet kan dog dispensere 
fra nedlæggelsen af de 20 parkeringspladser, hvis skolen indbetaler til kommunens 
parkeringsfond og får tilladelse til benytte den kommunale parkeringsplads på Tøndervej  i 
området mellem Ribe Byferie og Silvan. 
 Bestyrelsen så dette som den bedste løsning, der er kun ca  250 meter fra skolen til 
parkeringspladsen ved Silvan. 
Skolen beslutter samtidigt at man vil instruere både personale og elever om at for at tage 
hensyn til naboerne og belastningen af gaderne i området, at skolens elever og ansatte for 
fremtiden skal parkere på parkeringspladsen ved Silvan.  
På baggrund af denne beslutning vil man bede arkitektfirmaet Archinet udarbejde en 
ansøgning til Esbjerg Kommune der præsenterer skoles ønske om at opfylde kravene til 
parkering ved at indbetale til parkeringsfonden 
 



 
 
7. Valg af studieretninger og fremmedsprog. 
Der vedlægges til orientering oversigt over elevvalg. Studieretningsklasser og hold oprettes i 
løbet af ugen. 
 
Bent Karsdal redegjorde med udgangspunkt i den uddelte oversigt for elevernes valg af 
studieretninger. Der er mange der har valgt musik og samfundsfag. Der er blevet oprettet  
halvanden klasse med samfundsfag og to halve med musik. Studieretningen med musik og 
naturvidenskab er blevet populær.  Interessen for studieretninger med sprog er fortsat lav 
og desværre er der ikke i år oprettet en studieretning med fysik på A-niveau og tilslutningen 
til kemi på A-niveau er også dalet. 
Det blev diskuteret hvad man kunne gøre for at styrke naturvidenskab og sprog. Lise 
Petersen forklarede at det ofte er indtrykket fra samtaler med eleverne i studievejledningen 
at eleverne er usikre på deres egne evner, når de skal vælge studieretning. Studieretninger 
med 3 sprog eller med naturvidenskab anses for krævende, og så vælger man uden om disse 
fag. Det er problem der gælde på gymnasierne generelt og det er svært at ændre, man kan 
ikke tvinge eleverne, så vil de gå andre steder hen. 
Morten Høyrup mente ikke der er grund til panik. Fordelingen var fin hos de elever der nu 
går i 2.g. Her var der mange der valgte naturvidenskab. De nye lokaler og laboratorier vil 
også gøre det mere attraktivt at vælge naturvidenskab. Fysik må opbygge en profil der kan 
konkurrere med musik som et spændende fag. Det blev foreslået at man kunne profilere fysik 
bedre ved at tage det med i brobygning eller være mere aktive i den naturvidenskabelige 
festival. 
Problemet med valget af fransk som andet fremmedsprog blev også drøftet. Der er få elever 
der har fransk i folkeskolen, og derfor er det svært at oprette et valgfag for fransk 
fortsættere. Skolen har oprettet et hold med 6 elever, men det er et problem, at holdet er så 
lille. Bestyrelsen opfordrede skolen til at formalisere samarbejdet med folkeskolerne, 
gennem møder med de lokale overbygningsskoler. 
Elisabeth  Dons Christensen konkluderede at bestyrelsen er bekymret for tilslutningen til 
studieretninger med fysik på A-niveau og at bestyrelsen opfordrer til at skolen indleder en 
dialog med folkeskolen om tilslutningen til franskundervisningen. 
 

8. Arbejdstilsyn 
 

Skolen har som en række andre gymnasier haft besøg af arbejdstilsynet. Der vedlægges til 
orientering oversigt over påbud og status herpå. Alle påbud for 2008 er opfyldt. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen ad notam 

 
 

9. Status med hensyn til indsatsområder. 
Der uddeles kort notat på mødet til orientering 
 
Bent Karsdal  præsenterede notatet som en information om, hvor langt skolen er med 
arbejdet. 
Lise Petersen udtrykte at den nye folder var et vigtigt løft for skolens informationsarbejde til 
kommende elever 



Bestyrelsen tog orienteringen ad notam. 
 

10 . Godkendelse af ferieplan for næste skoleår 
 
Ferieplanen blev vedtaget 
 
 

11  Eventuelt herunder fastlæggelse af næste møde 
 
Ina Krarup Nielsen fortalte at på nogle skoler var brobygningsforløbene i 10. klasse ikke en 
succes, de modtagende institutioner tager ikke altid opgaven tilstrækkeligt seriøst. 
Lise Vind Petersen forklarede at de evalueringer, der er gennemført at studievejledningen 
på Ribe Katedralskole er meget positive. Skolen har haft 200 elever i brobygning og der er 
meget få utilfredse. Eleverne roser lærerne, det faglige niveau, formidlingen af svært stof 
mv.. Der har overvejende haft en positiv oplevelse. Ina Nilsen forslog at vi profilerede os 
mere på vores brobygning og fik sikret os interviews til aviserne med tilfredse elever. 
 
Næste møde hvor regnskabet skal godkendes regnskabet blev fastlagt til den 24.3  kl. 13.00. 
 
Efter mødet var skolen vært for en anretning med ost og rødvin på biblioteket 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

     Referent vicerektor Henrik Kjar 
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