
Referat af møde i bestyrelsen ved Ribe Katedralskole
Tirsdag den 29. september 2009 kl. 15 – 17 på biblioteket.

Tilstede fra bestyrelsen Biskop Elisabeth Dons Christensen, Direktør Jørn 
Henriksen, skoleinspektør Ina Krarup Nielsen, Filialdirektør Henning Balle, 
Afdelingsleder Jens Bo Holm-Nielsen, Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Lektor 
Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Jeppe Falk 2.z, Klaus Beck 
Christoffersen, 2p, rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar.

1. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt

2. Nye medlemmer pr. 1. august 2009
Elevrepræsentanter er Jeppe Falk Hansen, 3z, og Klaus Beck Christoffersen, 2p. Nyt 
medlem er Klaus Beck Christoffersen. Liste over medlemmer af bestyrelsen er vedlagt. 
Bilag 1.

De nye medlemmer blev præsenteret og budt velkommen

3. Status for byggeriet
Det sidste i laboratorierne og musik - i alt 8 lokaler - monteres i efterårsferien. Byggeriet 
af de nye klasselokaler skulle gå efter planen og blive færdige 
pr. 1. marts 2010.

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Bestyrelsen har ved selvsyn kunnet glæde sig 
over byggeriet, idet der blev holdt rejsegildet umiddelbart før bestyrelsesmødet. 
Renoveringen af de gamle lokaler til nye laboratorier og depoter for de 
naturvidenskabelige fag er ved at være færdig. Musiklokalet blev taget med i 
renoveringen således, at der er installeret ventilation og monteret nye skabe i 
musik. Byggeriet kommer på dagsordenen igen til marts i forbindelse med 
indvielsen, der er planlagt til at foregå omkring den 1.marts 2010. 

 

4. Orientering om skolestart 

Skolen startede med 8 klasser – 2hf-klasser med 60 elever og 6 gymnasieklasser med 30 
elever i de 4 og 31 i de sidste 2 klasser. De 31 elever skyldes tilflyttere til byen. Bilag 2 
med elevtal er vedlagt.

Antallet af nye elever har givet en optimal fordeling i de nye hf og gymnasieklasser.  Der 
blev oprettet to 1.g klasser med 31, da vi har optaget to tilflyttere.
De to HF klasser er også fyldt op til 30 elever. Selv om der kun var 35 ansøgere den 11.3 
er der alligevel venteliste nu. Så HF ansøgningerne kommer meget sent og er svære at 
planlægge efter. På strækningen mellem Tønder og Esbjerg er der elever til en ekstra 
klasse.
Lise Petersen mente at det er et problem for området af der i HF er for lille kapacitet til de 
sene ansøgere. Spørgsmålet er hvem der opretter en bufferklasse. Det kan blive dyrt for 
den skole, der tilbyder ledig kapacitet. Bestyrelsen diskuterede om uddannelsesstederne 



kunne løfte i flok. Det er et problem i forhold til den indsats Esbjerg Kommune yder i 
projektet UTA (Uddannelse til alle).  Det er lige præcis denne gruppe unge, det er vigtigt 
at få fat på.
Bent Karsdal vil tage spørgsmålet op i fordelingsudvalget under Region Syddanmark.
Ina Nielsen tog Ribe Katedralskoles frafald op. Hvis man ser på 2007 årgangen af 
studenter er der et fra fald på 37 elever. Kommer disse elever videre til HF eller hvor går 
de hen.
Lise Petersen redegjorde for at en del kommer på HF andre kommer videre på HHX, der 
går flere fra os end den anden vej. Kommunen (UTA) følger dem, der går ud af 
uddannelsessystemet, og kortlægger de unges videre vej. 

5. Opfølgning på budget 2009 
Orientering, idet budgettet blev justeret inden sommerferien. Der er ikke behov for 
yderligere budgetjusteringer. Indtægterne forventes 259.114 kr. højere end budgetteret. Jf. 
bilag 3. Driftsudgifterne holder sig inden for budgettet jf. bilag 4. Anskaffelserne er 
betydelige til naturvidenskabelige fag, inventar til bygning og IT. De forventes, som 
besluttet på sidste møde, at skulle have tilført midler fra overskuddet fra 2008.

Bent Karsdal redegjorde for budgettet. Statstilskuddet er specificeret i bilag 3.  Budgettet 
for indtægterne, som er bestemt af elevtallet, holder fint. 

Udgifterne kan følges i bilag 4. pr. 14.9 er der brugt 60 % af statstilskuddet, hvilket er en 
passende andel.  Driftsbudgettet ser også fornuftigt ud. 
Bestyrelsen har afsat 967.000 kr. fra sidste års overskud til anskaffelser, hvoraf der 
foreløbigt er anvendt 371.406 kr. Skolen er i gang med en række nyindkøb i forbindelse 
med byggeriet og indretning af de nye lokaler samt investeringer i nyt EDB udstyr i 
forbindelse med medlemskabet af IT fællesskabet ITC- Fyn.

6. Orientering om finanslov 2010 
Overtagelse af bygninger, taxametre m.v.

Klaus Beck Christoffersen, 2p

Med hensyn til taxameteret, så er det justeret i forhold til at lønudviklingen på det 
private går langsommere. Derfor bliver lønudviklingen for lærerne også mindre. 
Der ligger i finansloven en nedskrivning af taxameteret på ca. 600.000, der sker 
ud fra forventninger om en effektivisering i kraft af indførelsen af administrative 
fællesskaber.
Samtidigt sker der en udligning i forlængelse af overgangsordningen fra amt til 
statsligt selveje. Her vinder Ribe Katedralskole ca. 600.000 kr. De to forhold 
opvejer hinanden, hvilket betyder, at skolens økonomi for 2010 er nogenlunde 
uændret.

7. Rektors redegørelse for arbejdet med indsatsområderne i skoleåret 
2008/2009
Drøftelse, der peger frem mod de næste indsatsområder. Der vedlægges bilag 5.



Konklusionen i redegørelsen er at skolen er effektive med hensyn til den andel af 
ressourcerne der anvendes til undervisning og opgaver i tilknytning til undervisning.
I redegørelsen nævnes det at lærernes efteruddannelse ikke har været prioriteret 
tilstrækkeligt. Efteruddannelse er et indsatsområde for næste skoleår og blev drøftet 
nærmere under punkt 8.
Med hensyn til studieparathed blev karaktererne i En B og Ma B drøftet. Karaktererne for 
B-niveau skriftlig eksamen i både engelsk og matematik ligger noget under niveauet for 
A-niveau. Morten Høyrup mente at en forklaring for matematiks vedkommende kunne 
være at 80 % af eleverne har B-niveau. Det er en ny gruppe elever, der har fået B-niveau. 
Det gælder blandt andet elever, der har en studieretning med samfundsfag på A-niveau. 
Generelt har skolen ændret studieretningernes opbygning fra 2008 således, at de 
studieretninger, der har matematik og engelsk på B-niveau, nu afvikler de to fag over et 
og et halvt år (tre semestre) i stedet for over to og et halvt år (5 semestre). Det vil give et 
mere sammenhængende forløb med flere ugentlige timer. Desuden er elevtiden sat op i de 
to fag med 5 timer endelig er der oprettet lektiehjælp i matematik.
Jeppe Falk mente at det var en super god ide med lektiehjælp, der afvikles hver tirsdag og 
onsdag.
Frafaldet på hf er 31% for årgang 2005 og 18,2 % for årgang 2007 ( den årgang der blev 
flyttet til Ribe Katedralskole).  Bent Karsdal understregede at det er et meget 
tilfredsstillende resultat i forhold til et landsgennemsnit på 30 %.
Med hensyn til administrative fællesskaber indenfor IT-området nævnte Jeppe Falk at det 
er positivt at eleverne nu kan printe fra deres egne bærbare PC'er. Det er et konkret 
resultat af de ændringer medlemskabet af ITC-Fyn har medført.
Elisabeth Dons Christensen sammenfattede debatten om rapporten og de gennemførte 
evalueringer. Det er vigtigt at man gennemfører disse evalueringer og reflekterer over 
undervisningens tilrettelæggelse og resultater.

 
8. Indsatsområder for skoleåret 2009/ 2010 
Beslutning efter indstilling fra rektor. Der vedlægges indstilling om nye indsatsområder – 
bilag 6. Det af Undervisningsministeriet udsendte materiale hertil er indføjet i venstre 
spalte i bilaget. Det indeholder kun en ændring i forhold til tidligere, nemlig IT. 
Materialet i sin helhed findes på Undervisningsministeriets hjemmeside. 
Indsatsområderne skal indgå i rektors resultatlønskontrakt og dermed også 
uddannelsesledernes.

Ina Nielsen var meget tilfreds med at brobygningen til de videregående uddannelser 
prioriteres højt i. Elevrepræsentanterne udtrykte tilfredshed med at fraværsregistreringen 
er suspenderet for de elever, der deltager i den brobygning, der arrangeres af region 
Syddanmark.
Lise Petersen redegjorde for problemerne vedrørende skriftligt arbejde. Mængden er 
reduceret med 20 % efter reformen, og arbejdsbyrden er planlagt så den er fordelt hen 
over skoleåret. Alligevel oplever eleverne at mængden af skriftligt arbejde er stor og ofte 
er det det skriftlige arbejder der udløser problemer med fravær og frafald blandt eleverne. 
En forklaring er at elevtiden er sat nogenlunde til, at en elev med fagligt overskud kan 
udarbejde opgaven med et godt resultat. Hvis man er elev, hvor det faglige kræver en 
ekstra indsat, og man stadig vil have et godt resultat, så kan den tid, der går med at 
udarbejde opgaven nemt overstige den afsatte tid. De faglige udfordringer bliver dermed 
tydeligere i det skriftlige arbejde end i den mundtlige undervisning. 



Skolens planer om at satse på lærernes kompetenceudvikling i form af bl.a. huskurser 
blev drøftet. Huskurser giver mulighed for at skolen selv vælger emne og oplægsholdere. 
Det giver mulighed for at hele faggrupper eller alle skolens lærere deltager i kurset. 
Dermed kan kurserne bedre indgå i den fælles faglige og pædagogiske udvikling på 
skolen. Endeligt er der en reel besparelse i at man ikke skal overnatte eller transporteres 
til kurserne.
Debatten om undervisningsformer og brugen af IT i undervisningen knyttede sig til en 
bekymring over den lave andel af drenge i gymnasiet.  Ina Nielsen mente at drenge i det 
hele taget har det svært med skolesystemet. Pædagogikken svarer ikke til deres interesser 
og motivation. 
Det blev drøftet om det er projektarbejde på HHX og HTX, der appellerer mere til 
drengene.
Jeppe Falk mente at der også på Ribe Katedralskole var meget projektarbejde i f.eks. 
fysik og de nye laboratorier også gav muligheder for længerevarende eksperimentelle 
projekter.
Ina Nielsen forklarede at emnet er drøftet en del i folkeskolen og her findes megen 
forskning i emnet, så det var muligt at tage emnet op ved et følgende bestyrelsesmøde. 
Lise Petersen var enig i at der ligger nogle interessante vinkler som også kan indgår i 
arbejdet med brobygningseleverne.
Elisabeth Dons Christensen rundede diskussionen af. Der er tilslutning til at tage emnet 
om drenge og undervisningsformer op på et kommende møde baseret på materiale og 
ideoplæg fra Ina Nilsen.
Bestyrelsen godkender indsatsområderne for 2009-10. Det er nogle væsentlige og 
interessante emner der er valgt.

9. Eventuelt, herunder dato for næste de næste møder

Kurt Jakobsen advarede om at Sydtrafik er ved at ændre de to ruter til Holsted og 
Brørup, så der kun bliver morgenkørsel og to eftermiddagsture, også ruten Esbjerg 
Ribe Darum bliver nedlagt med henvisning til togforbindelsen. Spørgsmålet er om 
togforbindelsen er tilstrækkelig til at sikre elever fra de små byer på busruten.
Benk Karsdal er klar over problemet og vil tage det op med kommunen i et 
samarbejde med Ribe Handelsskoles forstander Sune Ahrenkiel.
Kurt Jakobsen rejste også problemet med parkering på Damvej. Det er et problem 
hvis man parkerer tæt på broen, de skolebørn der cykler til Wittenbergskolen har 
svært ved at overskue trafikken. Skolen opfordrer kommunen til at regulerer 
parkeringen ved broen.
Næste møde er fastlagt til onsdag den 16.12 kl. 15.00

Referent Henrik Kjar
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