
Referat af bestyrelsesmøde ved Ribe Katedralskole mandag den 8.6 kl. 14.00 - 16.00   

  

Tilstede fra bestyrelsen:  

Byrådsmedlem Kurt Jakobsen, biskop Elisabeth Dons Christensen, centerleder Jens Bo Holm-

Nielsen, lektor Morten Høyrup, lektor Lise Vind Petersen, Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 2s, 

rektor Bent Karsdal, sekretær vicerektor Henrik Kjar. 

 

Filialdirektør Henning Balle er udtrådt af bestyrelsen. 

Afbud fra Thomas Christian Feddersen, 2s 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde tirsdag den 24. marts 2015 

Referatet blev godkendt 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt 

3. Præsentation af bestyrelsen 

Bestyrelsen får 2 nye elevrepræsentanter, Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 2s, der har 

stemmeret og Thomas Christian Feddersen, 2s.  Henning Balle er udtrådt af bestyrelsen, fordi han 

har fået nyt job som bankdirektør på Fanø. Vi afventer en tilbagemelding fra Ribe 

Handelsstandsforening vedr. udpegning af et nyt medlem.  

Der vedhæftes oversigt over bestyrelsens sammensætning (bilag 1). 

Bestyrelsen præsenterede sig for det nye medlem Venus Athena Vangsgaard Fabricius, som har 

stemmeret til bestyrelsen som elevrådsformand. 

Kurt Jakobsen orienterede om udpegning af nyt bestyrelsesmedlem fra Handelsstandsforeningen og 

bestyrelsen afventer hadelstandsforeningens udspil om en kandidat. 

Tilføjelse: Efterfølgende har Ribe Handelsstandsforening udpeget Keld Vestergård. 

 

4. Valg af ny rektor – procesplan, profil og stillingsopslag. 

Der vedhæftes procesplan (bilag 2) 

Kurt Jakobsen orienterede om Muusmans oplæg til procesplan, profil og stillingsannonce. Oplægget 

blev drøftet og korrigeret, hvorefter bestyrelsen tog oplægget til efterretning 

Rektor Bent Karsdals 70 års fødselsdags og afskedsreception afholdes den 23.10.15 på skolen. 

5. Indsatsområder i skoleåret 2015/16 

Der vedhæftes udkast til indsatsområder (bilag 3). 

Indsatsområderne har baggrund i de erfaringer, skolen har gjort i det forløbne år, samt de ønsker 

og den inspiration, skolen har fået fra Undervisningsministeriet og Region Syddanmark. 

Indsatsområderne har været drøftet i pædagogisk råd og i samarbejdsudvalget. 



Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og beslutter indsatsområder med udgangspunkt i det 

vedhæftede udkast til indsatsområder. 

 

Rektor Bent Karsdal redegjorde for indsatsområderne 

 

a) Skoleprojekt. Skolen har de sidste 2 år haft t skoleprojekt med en fælles pædagogisk 

målsætning. I 2013/14 var målet variation og elevaktivering. I 2014/15 hed projektet 

motivation. Erfaringerne fra disse projekter opfordrer til også i skoleåret 2015/16 at gennemføre 

et skoleprojekt. 

Skolen vælger at benytte John Hatties begreb om ”Synlig læring” som målsætning for det 

kommende skoleårs indsats.  ”Synlig læring” refererer til at gøre elevernes læring synlig for 

lærerne og til at sikre en identifikation af de kvaliteter, der gør en synlig forskel i elevernes 

læring.  

Skoleprojektet har de enkelte fag i centrum, således at man i hvert af skolens større fag vil 

vælge et fælles emne, hvor man vil arbejde ud fra begrebet om synlig læring. 

b) Indførelse af O365/Sharepoint som undervisningsplatform og platform for lærersamarbejde og 

samarbejde i studievejledningen. 

Ribe Katedralskole har valgt O365/Sharepoint som undervisningsplatform for at opnå en række 

funktionaliteter. Herunder online adgang til Microsoft Office, hvilket medfører at Mac og PC-

enheder kan samarbejde online. Etablering af fælles ”sites” oprettet på baggrund af Lectios data 

for lærere, elever og hold, hvor man kan dele diverse tekster og produkter. Mulighed for at 

arbejde i fællesdokumenter og etablere fælles læringsprocesser i officepakken og fælles adgang 

til den interaktive tavle / projektor for elever og lærere. 

Sharepoint kan også fungere som rum for chat, diskussion og vidensdeling mellem lærerne. 

Særligt vil studievejledningen etablere et site og anvende det til løbende kommunikation og 

videnopsamling i deres samarbejde. 

c) ”Tysk som karrievej” er et projekt under Region Syddanmarks uddannelsesaftale, hvor skolen 

vil samarbejde med skoler i Tyskland og Holland om udveksling og virtuelt samarbejde. Skolen 

vil også samarbejde med det turisterhvervet i Ribe, og uddanne elever til at være guider for 

tysksprogede turister. 

Jens Bo Holm Nielsen opfordrede til, ud over at gå til turisterhvervet, at gå videre til de små og 

store eksportvirksomheder i området. Skolen kan kontakte Esbjerg erhvervsråd og via de 

kanaler anspore elever til at tage en uddannelse, der indbefatter tyskkompetencer. 

Kurt Jakobsen opfordrede også til at bruge SVUF Sydvestjysk Udviklingsforum, som netop 

arbejder med erhvervsfremme. Man kunne her forestille sig at etablere kontakter til 

erhvervslivet. 

Henrik Kjar tilføjede, at der vil være god mulighed for at komme i praktik i erhvervslivet. Det 

tilbud vil især skulle henvende sig til de dygtigste elever. 

d) Indsatsområdet ”Robotter i naturvidenskab” vakte stor interesse. Jens Bo Holm Nielsen 

understregede, at undervisning i robotteknologi skal hjælpe Danmarks konkurrenceevne, og han 

lagde op til et samarbejde med Ålborg Universitet Esbjerg. Morten Høyrup svarede at det kunne 

sagtens være interessant. Konkret er det første mål, at skolen tilbyder en robotstudiekreds med 

henblik på deltagelse i Robot-OL, og at skolens Lego-Mindstormsrobotter inddrages i fagene i 

forbindelse med dataopsamling at udvide anvendelsen af Lego mindstorm til dataopsamling. 

Kurt Jakobsen tilføjede, at det er vigtigt, at skolen bruger robotterne som et element i 

markedsføring og ikke kun til brobygning. 



e) Reduktion af frafald. Skolen har haft et lavt frafald i år og planlægger at fastholde indsatsen. 

Skolen vil i højere grad lade elever være vinkeelever i de tilfælde, hvor vi finder det 

formålstjenligt. At være vinkeelev indebærer, at man går forbi kontoret og siger godmorgen, når 

man møder. Kommer man ikke forbi kontoret, ringer en sekretær eller uddannelsesleder til 

eleven. Vi vil således bygge videre på det vi gør og samtidig vil kontor og uddannelsesleder 

følge endnu mere op.  

f) Opgørelse af lærernes tid sammen med eleverne til direkte læringsrettede aktiviteter. Her skal 

skolen udarbejde en oversigt over, hvad det er for aktiviteter, der skal beskrives f.eks. 

vejledning. Ledelsen vil bede udvalgte lærere beskrive, hvordan tiden bliver brugt. 

 

Elisabeth Dons Christensen opfordrede skolen til at inddrage reformationsjubilæet, der fejres i 2017 

som et emne for et kommende indsatsområde eller pædagogisk dag. Jubilæet markerer 500-året for 

Martin Luthers opslag af de 95 teser på porten til slotskirken i den tyske by Wittenberg. 

Man kunne både tænke de forskellige arrangementer, der kommer til at foregå i Domkirken ind i 

undervisningen, og man kunne lave temaer, der afspejler den store betydning reformationen har og 

har haft for udviklingen af det danske samfund. 

Aktuelt er der også den fine udstilling i Domkirken om kirkens historie, der netop fokuserer på 

overgangen fra katolsk til protestantisk kirke. 

Bestyrelsen vedtog indsatsområderne. 

 

6. Renovering af Puggaard, renovering af vinduer i Hovedbygning samt installation af ventilation i 

5 lokaler.  

 

Kulturstyrelsen har afvist at lade os udskifte vinduer i Hovedbygningen. Derfor har vi måttet ændre 

projektet og i øvrigt udsætte licitation og igangsætning 14 dage.  

Efter ændringen har vi nu fået Kulturstyrelsens tilladelse til at gennemføre projektet. 

Kulturstyrelsen har samtidig givet tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. til de ekstra omkostninger, 

tagsten og renovering af vinduer giver. Det er mit skøn, at vi med tilskuddet står bedre økonomisk 

med renovering end med udskiftning af vinduer.  

 

Der er også holdt licitation. Håndværkerudgifterne bliver 2.717.266 mio. kr. mod forventet 3.6 mio.  

kr. ekskl. moms. Hertil kommer uforudsete udgifter forventet 300.000 kr. og arkitekthonorar m.v. på 

ca. 500.000 kr. 

 

Det indstilles, at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning. 

 

Bent Karsdal redgjorde for renoveringen. Licitationen er blevet billigere end forventet ligesom 

kulturstyrelsen har givet tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. til de ekstra omkostninger til tagsten 

og renovering af vinduer.  

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning 

 

7. Skolens økonomi. 

 

Der vedhæftes resultatopgørelse pr. 28.5.2015 (bilag 4), ny opgørelse over indtægter (bilag 5) samt 

skrivelse af 18.5.2015 fra Undervisningsministeriet vedr. dispositionsbegrænsning (bilag 6). 

 



Elevtallene holder meget godt, men indtægten ved socialt taxameter forsvinder igen ved 

dispositionsbegrænsningen. Det skønnes ikke at give anledning til budgetjustering. Det indstilles 

derfor, at resultatopgørelsen tages til efterretning.   

 

Kurt Jakobsen konstaterede, at kontoskemaet ligger meget fint med hensyn til oversigten over 

bevægelser i forbruget. Bestyrelsen tog resultatopgørelsen til efterretning. 

 

8. Justering af skrivelser om profil, målgrupper og fokusområder. 

 

Skolen har 2 papirer -  målgrupper og fokusområder fra 2008 samt profil fra 2012. De er 

forældede. Derfor vil skolen gerne opdatere dem og skrive dem sammen. Der vedhæftes udkast – 

Profil for Ribe Katedralskole (bilag 7). 

Det indstilles, at det vedhæftede udkast vedtages. 

 

Bestyrelsen vedtog den justerede, opdaterede sammenskrivning, Profil for Ribe Katedralskole. 

 

9. Orientering om aktuelle forhold ved rektor, personale og elever. 

 

Venus Athena Vangsgaard Fabricius, 2s redegjorde for elevrådets indsats. Elevrådet har været i 

dialog med de studerende i gennem et spørgeskema, hvor de har fået 200 svar. Blandt andet har 

man fået ideer til, hvordan man kan forbedre fællesmøderne, ligesom der er ønske om 

mentorordning fra elev til elev. 

Elevrådet har også efterlyst en udmelding om årskarakterer, her har Bent Karsdal været inde og 

præcisere retningslinjerne. 

 

10. Eventuelt, herunder datoer for de næste møder. 

 

Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til tirsdag den 1. september kl. 15.00 til 17.00. Det 

følgende møde er aftalt til torsdag den 10. december 2015 kl. 15.00-17.00. 

Bestyrelsen mødes til ansættelsessamtale den 23.9. 

  

Bestyrelsen drøftede mulighederne for at styrke samarbejde med Handelsskolen med f.eks. 

fællesannoncer til åbent hus, fælles elevarrangementer. Det vil være til fælles bedste for 

Ribeområdet at der er to velfungerende uddannelsesinstitutioner, gode offentlige trafikforbindelser 

og en aktiv ungdomskultur der også profilerer Ribe som uddannelsesby. Profilerede 

fællesarrangementer og elevfester kunne være en mulighed. Bestyrelsen er i høj grad positiv over 

for den type initiativer. 

 

Skolen var vært ved en anretning efter mødet.  
 

 

    Referent Henrik Kjar 
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