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Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole fredag den  

25. marts kl.13.30-15.00 i det nye mødelokale H18. 

 

Tilstede fra bestyrelsen: 

 

Biskop Elisabeth Dons Christensen, Centerleder Jens Bo Holm-Nielsen, 

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, Filialdirektør Henning Balle, skoleinspektør Ina 

Krarup Nielsen, Lektor Morten Høyrup, Lektor Lise Vind Petersen, Simon Jylov 3s, 

Elisabeth Graae 3x rektor Bent Karsdal, vicerektor Henrik Kjar. 

Afbud fra Direktør Jørn Henriksen  

 

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde. 

 

Referatet blev godkendt 

 

2. Meddelelser.  

 

Elisabeth Dons Christensen orienterede om Bestyrelsesforeningens arbejde. Der er en ny 

institutionslov undervejs for ungdomsuddannelserne. Foreningen har udarbejdet en rapport, 

der er overdraget ministeren. Udkastet til ny lov er dog endnu ikke færdigt. 

Bestyrelsesforeningen har påpeget at ministeriets fastlæggelse af obligatoriske 

indsatsområder i resultatlønskontrakter ikke er hensigtsmæssige. Ministeriets retningslinjer er 

underkendt i en voldgiftsdag, og undervisningsministeriet må udarbejde nye regler for 

indholdet af resultatlønskontrakterne.  

 

3. Årsberetning og regnskab for året 2010. 

 

Regnskab og revisionsrapport eftersendes i begyndelsen af næste uge. Revisor Erik Pedersen 

forelægger regnskab. 

 

Årsberetning og regnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse. 

 

Det indstilles videre, at bestyrelsen godkender, at årets resultat på 3,95 mil. kr. indgår i 

finansieringen af den igangværende ombygning af Rundgangen.  

 

Skolen har betalt 22,6 mil. for bygningerne og forventer at betale 18,7 mil. for ombygningen 

af Rundgangen. De tilsammen 41,3 mil. kr. finansieres således ved optagelse af 

kreditforeningslån på 27 mil.., afskrivninger, anvendelse af dette års og tidligere års 

overskud samt den forskudslikviditet, der ligger i undervisningsministeriets taxametersystem.  

 

I det omfang, det ikke rækker, må der optages yderligere kreditforeningslån. Det er mit skøn, 

at det ikke er nødvendigt, men jeg vil i givet fald vende tilbage hertil ved efterårets 

budgetrevision.  

 

Revisor Erik Pedersen sammenholdt en række hovedpunkter og nøgletal i årsregnskabet og 

revisionsprotokollatet.  Revisor konkluderer at årsregnskabet giver et retvisende billede af  

resultatet og, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse. 

Overskuddet er på 4,0 mil kr. det giver en overskudsgrad på 7,9 %. De normale forventninger 

til overskudsgraden er ca. 2 %, således at man kan modstå udsving i bevillinger, der vedtages 

fra politisk side. Således er der afsat 600.000 til dispositionsbegrænsning i regnskabet for 
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2010, en begrænsning der er pålagt af ministeriet som led i generelle besparelser. Store 

overskud kan påkalde opmærksomhed til gymnasiesektoren fra politisk hold. 

Soliditetsgraden er på 19,9 %, det er en pæn størrelse. Finansieringsgraden taget i forhold til 

den langfristede gæld er på 38,2%. Med en prioritetsgæld på 27 mil og en købspris på 

bygningerne sammen med det nye byggeri på 41 mil, giver det en konsolideringsgrad på 

65%, det er i højt i forhold til erhvervsskolerne, hvis gennemsnit er  48 %. Erhvervsskolerne 

har dog ejet deres bygninger i en række år.   

Overtidsbetalingen er faldet fra 2,8 mil til 1,2 mil. Det er et markant fald. Undertimetallet er i 

2010 på 236 timer, hvoraf 177 er overført til tilspadsering. 

Omkostningerne for 10 årselever er i 2010 på 5,8 mil. Hvilket er under landsgennemsnittet. 

Omkostningerne bestemmes i høj grad af antallet af hold og studieretninger. Generelt kan 

man sige, at klassedannelsen er afgørende for omkostningerne til undervisning.  I 2011 har 

skolen således oprettet 8 1. g klasser, og det vil udløse en lavere effektivitet, men man har så 

opfyldt elevernes ønsker. De samlede nøgletal er således fine. 

Årsværket til administration ligger på 7,1 årsværk, hvilket også er under landsgennemsnittet. 

Der en ligger lille stigning i forhold til 2009, der skyldes barsel. 

Budgettet for 2011 indebærer et overskud på 5-600.000 kr, en overskudsgrad på 1 %, hvilket 

ligner mere normal gænge. 

Ser man på balancen, er det afgørende overtagelsen af bygningerne. Anskaffelsessummen er 

22,5 mil. kr, desuden påvirker det igangværende byggeri balancen i 2011 med 12 mil kr. 

Skolen følger statens regler og afskriver bygningerne over 50 år. 

I gennemgagen af revisionen af skolen forretningsgange fremhævede Erik Pedersen IT- 

Center Fyns revisionspåtegning, der har givet højeste karakter, meget tilfredsstillende. 

Revisionen af årsrapporten er sket uden forbehold, der er svaret ja indenfor alle områder. 

Elisabeth Dons Christensen takkede revisor for fremlæggelsen.  

Ina Krarup Nielsen spurgte til de sociale klausuler, hvordan det går med at opfylde dem. 

Fleksjob dækker 1,8 % af lønsummen i 2010 mod 1,2% i 2009. Revisor forklarede at det 

generelt er svært i uddannelsessektoren at oprette fleksjob. De job der kan oprettes er typisk 

indenfor det teknisk administrative område, mens det meste arbejde på en skole er 

undervisning. Bent Karsdal forklarede at skolen aktuelt har to ansatte i fleksjob og betaler for 

4, da man har afskediget to på grund af sygdom. 

Henning Balle spurgte, om man kunne reagere på den dispositionsbegrænsning, skolen er 

blevet pålagt. Erik Pedersen tilføjede at det er uhørt fra ministeriets side at lægge en sådan 

begrænsning ind så sent i skoleåret. 

Ser man på taxameteret for 2011 er der også her en stor besparelse på gymnasierne. 

Jens Bo Holm-Nielsen udtalte, at det er et pænt regnskab og ønskede ledelsen tillykke med 

resultatet 

Elisabeth Dons Christensen var til freds med at Ribe Katedralskole er velkonsolideret. 

Bent Karsdal indstillede videre, at bestyrelsen godkender, at årets resultat på 3,95 mil. kr. 

indgår i finansieringen af den igangværende ombygning af Rundgangen.  

Det forventes ikke at der bliver brug for flere realkreditlån, og at der kan oprettes en kredit, 

hvis der bliver behov af hensyn til skolens likviditet. 

Bestyrelsen godkendte regnskabet og rektors indstilling. 

 

  

 

 

4. Ansøgertal for skoleåret 2011/2012. 

 

Orientering om ansøgertal. Bilag 1 viser fordeling på afgivende skoler.  Vi har 176 

gymnasieansøgere (191 i 2010) og 64 hf-ansøgere (49 i 2010). Vi forventer at oprette 6 
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gymnasieklasser og 2 eller 3 hf-klasser. Budgettet for 2011 er baseret på, at der oprettes 6 

gymnasieklasser og 2 hf-klasser i august.  

 

Budgettet vedr ansøgertal ser ud til at holde, der er 165 gymnasieansøgere og 64 hf-ansøgere 

dagsdato og man kan forvente yderligere ansøgninger, desuden kan man forvente 

fordelingsudvalget overfører et antal hf- elever fra Bramming. Det giver 3 hf-klasser. 

 

Bestyrelsen efterlyste flere oplysninger om eleverne, udover afgangsskole vil man gerne have 

postnummer og klasse, dvs. 9. eller 10. klasse. 

 

 

  

5. Økonomisk status for 2011. 

 

Orientering som opfølgning på det vedtagne budget. Bilag 2 vedlagt.  

 

Budgettet justeres i september, når vi kender elevtallet og den endelige pris på byggeriet. 

 

 

6. Status med hensyn til byggeri og økonomi. 

 

Orientering. Der vedlægges status på byggebudget som grundlag herfor. Bilag 3. 

 

Der blev uddelt et nyt bilag 3 opdateret den 11.03. Kontraktsummen på byggeriet af den nye 

kantine er 18,7 mil, rådighedssummen på 221.869 er anvendt på vinterforanstaltninger. 

Der er lagt nyt tag på den fløj af hovedbygningen, der ligger ved kantinen, ligesom fløjens 

mure er fuget. Bygherreleverancerne er overskredet fra 600.000 til 827.628, det skyldes de 

nævnte vedligeholdelsesarbejder. 

 

 

7. Vedligeholdelsesarbejder i 2011.  

 

Der vedlægges 2 notater fra arkitektfirmaet Archinet vedr. renovering af asylet og villaen. 

Bilag 4 og 5. 

Herudover etableres elektroniske tavler i de klasselokaler, der ikke har, i overensstemmelse 

med indsatsområder 2010/2011.  

Observatoriet færdiggøres. Vinduer og døre males i Rundgangen.  

 

Archinet har udarbejdet to notater vedr. renovering af Villaen og Asylet. Asylet er 

budgetteret  til 2,2 mil. kr. ex moms. 

Simon Jylov udtalte at der et stort behov for bedre ventilation og mere plads i Asylets lokaler, 

og det derfor er vigtigt at prioritere renoveringen. Elisabeth Graae tilsluttede sig, der er risiko 

for at udvikle astma, når der mangler ventilation. Bent Karsdal forklarede, at Asylet  er et 

byggeri der blev udført billigt af amtet. De videre fordele ved renoveringen er nye tavler og, 

at der bliver lydisoleret mellem etagerne, så A11 bedre kan benyttes til drama. 

Bestyrelsen spurgte til, om skolen har råd til at anvende 6 mil til de to bygninger, og der 

udspillede sig en bredere diskussion om skolens økonomi og prioriteringer.  

Eleverne fremførte at det er vigtigt, at også Villaen bliver renoveret af hensyn til 

undervisningen i billedkunst.  

Morten Høyrup ønskede at renoveringen af Villaen skulle påbegyndes i december for at 

sikre, at skolen fik et underskud, der kunne afspejle de store besparelser der er i taxameteret i 

2011. Bent Karsdal afviste denne ide både af praktiske og budgetmæssige årsager. Den 
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udvendige og indvendige renovering skal foregå samtidigt, og Villaen skal derfor lukkes i en 

samlet periode fra januar til juli 2012, en periode der indledes med skemaet for 

forårssemesteret. 

Kurt Jacobsen understregede at man ikke vil genere et underskud, der skal være et lille 

overskud. 

Ina Nielsen var optaget af, om der bliver anvendt tilstrækkelige midler til kerneydelsen 

undervisning, og Jens Bo Holm-Nielsen spurgte til om der var tilstrækkelige midler til 

efteruddannelse. 

Elisabeth Dons Christensen fastslog at kerneydelsen er det vigtigst, og bestyrelsen prioriterer 

dette højt, det kan også ses af de nye klassedannelser med 8 1.g klasser og beslutningen om at 

oprette 3 hf klasser til næste år. 

Bent Karsdal forklarede at 2010 var et specielt år, da nybyggeriet ikke påvirker 

driftsoverskuddet, men balancen. I et normalt år vil der være mere fokus på vedligeholdelse. 

På længere sigt vil skolen prioritere renoveringen af Asylet, Villaen og udbygning af 

idrætshallen. 

Bestyrelsen har hørt lærernes principielle synspunkter, men fastholder budgettet og 

iværksætter renoveringen af Asylet. Renoveringen af Villaen, vil der blive taget stilling til på 

mødet til september. 

 

 

7.  Handleplan for undervisningsmiljø. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen godkender handleplanen - dog således, at de større udgifter som 

f.eks. renoveringen af villaen forelægges senere.  

Handlingsplanen vedlægges. Bilag 6. Den er et resultat af undervisningsmiljøvurdering og 

undersøgelsen af elevtrivsel. Den er blevet til efter drøftelse med alle klasser, elevrådet og 

pædagogisk råd. 

 

 

Elisabeth Dons Christensen roste undervisningsmiljøundersøgelsen og handleplanen.  

Arbejdet er løst grundigt. Simon Jylov udtalte at det var en god undersøgelse, og 

arbejdsplanen anviser, hvad vi skal igang med. Skrivestuen er et initiativ, der allerede 

fungerer fint. Kurt Jacobsen roste også skrivestuen, de useriøse elever er problem, der ligger 

elevere på sinde, så det er et godt initiativ. Elisabeth Graae roste også skrivestuen, det virker, 

og mange ser det som en hjælp mere en straf. 

Ina Nilsen var optaget af undervisningen, det er vigtigt at arbejde med variation i 

undervisningen. Der står at man opfordrer lærerne til at variere undervisningen, men er det 

tilstrækkeligt. Skal der også gives tilbud om kurser mv. 

Morten Høyrup udtalte at det ikke altid at variation der er hensigtsmæssigt. Lærerne vælger 

de undervisningsformer, der virker og det aspekt er ikke med i undersøgelsen. Det er ikke al 

læring der er sjov.  Lærerne har taget undersøgelsens resultater  som en påmindelse om at 

man kan ændre noget. Elisabeth Dons Christensen tilføjede at emnet variation også bliver 

taget op i MUS. Lise Petersen sagde at evaluering i klasserne sætter en udvikling af 

undervisningen i gang. Elisabeth Graae tilføjede at lærerne er blevet opmærksomme på, at 

man skal huske at evaluere. Problemerne ligger ved enkelte lærere. 

Henning Balle spurgte til, hvilke mål ledelsen sætter for elevernes trivsel. Bent Karsdal 

svarede at målet er, at tilfredsheden skal stige, man vil gennemføre denne undersøgelse hvert 

andet år. 

Elisabeth Dons Christensen konkluderede at bestyrelsen godkender handleplanen. Der er en 

god tilfredshed blandt eleverne, og skolen arbejder på at den skal blive bedre. 
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8. Ferieplan. 

 

Det indstilles, at skolen for fremtiden følger Esbjerg Kommunes ferieplan bortset fra den ene 

dag, der normalt er forskel på skoleåret i gymnasiet/hf og folkeskolen.  

 

Skolens ferieplan tilpasses så den for fremtiden følger Esbjerg Kommunes. Det sikrer at 

busdriften og samt feriedagene for elevernes mindre søskende passer til Ribe Katedralskoles 

ferieplan. 

 

     9. Eventuelt. 

 

De næste møder ligger den 23. sept kl 13.00 og den 14.december kl 14.30. 

 

 

Lise Petersen har deltaget i et udvalg under Esbjerg Kommune vedr. udbuddet af 10. klasser. 

Ina Nilsen har været repræsentant for folkeskolerne i samme udvalg. 

Det går i den retning, at 10. klasse får en tættere kontakt med erhvervsskolerne. Politikerne 

vil have en model med 2-3 centre i kommunen, hvoraf to formodentligt kommer til at ligge i 

Esbjerg og et i Bramming. Det bliver sikkert en linjedelt model, men det mangler at blive 

afklaret, hvilken eksamen man slutter med og, om der bliver en linje, der retter sig mod det 

almene gymnasium. 

 

Bestyrelsen tog afsked med elevrepræsentanterne Simon Jylov og Elisabeth Graae. Elisabeth 

Dons Christensen udtrykte en stor tak for deres aktive indsats i bestyrelsesarbejdet. 

 

Efter mødet var skolen vært ved ostebord og rødvin 

 

 

    Referent vicerektor Henrik Kjar 

 
 

  

_______________________________       

Bestyrelsesformand Elisabeth Dons Christensen  

  

  

  

  

________________________________ 

Næstformand Jørn Henriksen 

  

  

  

  

_________________________________ 

Jens Bo Holm-Nielsen 

  

  

  

  

___________________________________ 

Henning Balle 
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___________________________________ 

Ina Krarup Nielsen 

  

  

  

  

  

__________________________________ 

Kurt Jakobsen 

  

  

  

  

  

 

 
 

__________________________________ 

Morten Høyrup 

  

  

  

  

  

__________________________________     

Lise Vind Pedersen 

  

  

  

  

  

____________________________________    

Simon Jylov 3s  

  

  

  

  

  

____________________________________       
 

 Elisabeth Graae 3x 

  

  

  

  

____________________________________        

Rektor Bent Karsdal 


