
Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole tirsdag den 31. maj 2022 

Tilstede: biskop Elof Westergaard (EW), efterskoleforstander Karsten Degnbol (KD), direktør Peter 

Laursen (PL), skoleleder Anita Kallesøe (AK), lektor Jens Laurids 

Sørensen (JLS), direktør Keld Vestergaard (KV) og formand Henny 

Fiskbæk (HFJ), lektor Rune Grann (RG), Emmelie Victoria 

Deichgraeber Steffensen (EVS), Valdemar Sejr Hammer (VSH), 

rektor Kristian Bennike (KB) og administrativ leder Susanne Bilde 

Elstrøm (SBE) 

 

Afbud: lektor Torben Hammersholt (TH) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde onsdag den 23. marts 2022  

Referatet blev godkendt.  

 

2. Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne 

Efter udpegning af medlemmer til bestyrelsen i henhold til vedtægterne, har udpegede medlemmer 

af bestyrelsen til bestyrelsesmødet den 23. marts 2022 og ved mail af 23. maj 2023 godkendt Keld 

Vestergaard og Henny Fiskbæk til bestyrelsens to selvsuppleringspladser.  

Bestyrelsen præsenterede sig selv, og skolens nye elevrepræsentanter Emmelie og Valdemar blev 

budt velkommen. 

 

3. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

4. Valg af formand og næstformand 

KB fremlagde, at Elof Westergaard stiller op til genvalg til formand. Bestyrelsen tilsluttede sig 

enstemmigt valget.  

Derefter overtog EW opgaven som ordstyrer. 

EW foreslog Karsten Degnbol som næstformand, KD stiller op til genvalg, og bestyrelsen tilsluttede 

sig enstemmigt valget.  

EW bemærkede, at det opbakningen til skolen er god, og det er positivt, at repræsentanter for 

byen og nærområdet er med i bestyrelsen.  

 

5. Nyt fra rektor, 

• Medarbejdersituationen 

• Kantinen 



KB orienterede om foråret, hvor skolen har været fri for corona-restriktioner. Vi har haft årets 

musical, som var en stor succes. Mere end 1.000 personer har set musicalen, og det er med til at 

samle skolen. Hvis det gentages, så skal det overvejes, om der skal være en ekstra forestilling. 

Alle folkeskolerne var inviteret til forestillingen.  

Søgetallet stiger lidt, dog ikke htx.  

Eksamensperioden er i gang. Af skolens eud’er, hvor der er 5 elever, da har 4 fået læreplads og en 

skifter uddannelse. For eux-eleverne har flere fået praktikplads, enkelte vil læse videre og et par 

stykker ønsker et sabbatår. Alt i alt succes med at eleverne får praktikpladser, hvilket der er stor 

politisk bevågenhed på.  

Der er næsten indgået en aftale med Kjærgård Landbrugsskole. Meget læses på landbrugsskolen, 

med der er fx kemi her på skolen i faglokalerne. Enkelte fag er ikke på plads, måske skal der 

ansættes en til januar til at løse opgaven.  

EW bemærkede, at der ikke længere er samme rationale ved samarbejdet som tidligere. 

KB tilføjede, at det økonomisk er knap så interessant som tidligere. Da kunne fx GF samlæses 

med vore elever. Nu er der for mange i forhold til at være i en klasse. Vi ønsker stadig 

samarbejdet, og vi finder løsninger.  

KB orienterede om personalesituationen. I administrationen går en medarbejder på pension, og vi 

har ansat en ny. De har en måneds overlap i juni.  

Der er ved at blive ansat lærere, men alle er endnu ikke på plads. Der er ansat en ingeniør til bl.a. 

teknikfag, og en cand.scient. i matematik og idræt. Der er rift om ansøgerne i år. Der er ansat to 

lærerkandidater, de skal have pædagogikum henholdsvis i musik og dansk og i kemi. Begge er 

vikarer i år.  

Der mangler at blive ansat to lærere.  

Ansættelserne sker som følge af fratrædelser og stigning i antallet af klasser, da 4 stx-klasser går 

ud, mens der optages 5 klasser. Htx er nu tre årgange, og endeligt er der flere hold, bl.a. på GF1 

og GF2, da holdene for Kjærgård Landbrugsskole er for sig selv.  

Når planlægningen for 2023/24 skal i gang, så skal der være stor fokus på holddannelsen.  

KB orienterede om endnu en udfordring. Porsborg har opsagt kantineforpagtningen. Fremtiden for 

kantinen skal drøftes. Skal der findes ny forpagter eller skal driften tages hjem? 

I de seneste år har vi haft to forpagtere, men det har de sidste år været udfordret ikke mindst pga. 

corona. Restriktionerne har betydet mindre omsætning. Vi har i dag to medarbejdere, som hjælper 

i kantinen. En fleksjobber og en deltidsansat, som også har rengøring. Hidtil har Porsborg forpagtet 

kantinen med åbningstider fra 7.30 – 14.30 på hverdage/skoledage. Ofte yder skoler tilskud til 

kantinedriften.   

EW bemærkede, at der kan være visioner for mad og grøn omstilling. KB medgav at det kunne 

være godt, men at erfaringerne viser, at bliver maden for ”grøn og sund”, så bliver eleverne væk og 

køber mad rundt i byen. 

EVS bemærkede, at de miljøbevidste elever går efter blandet salat.  

PL spurgte til hvilke behov, der er. EVS bemærkede salatbar og frokost.  



AK tilføjede, at mad også optager folkeskolen. Alle ønsker en sundere profil og ønsker ikke dårlig 

mad, men hvad er alternativet. Der har været et skolebesøg i Århus, hvor der var en 

abonnementsordning, som kunne betale kokke. Men det er vigtigt med et prisvenligt sortiment, da 

vi har unge elever.  

VSH foreslog at spørge kantinebrugerne i forhold til ønsker og sortiment. KD foreslog, at maden 

kunne komme udefra, måske en mulighed med et samarbejde og Kjærgård Landbrugsskole? Det 

er dyrt at starte egen kantinedrift og i øjeblikket er der mangel på køkkenledere, kokke og 

køkkenmedarbejdere. PL medgav, at det er nemmest og bedst at udlicitere.  

KV spurgte til forpagtningsafgift. KB bemærkede, der betales ikke afgift. HF tilføjede, at alting 

stiger i pris, og pengene rækker til mindre også for eleverne.  

JLS tilføjede, at catering kan holde priserne nede, men måske knap så interessante retter. PL 

bemærkede, at forventningen til varm mad måske ikke er realistisk. Det er nemmere med 

sandwich end varm mad.  

KB vil undersøge markedet. EW tilføjede, at der skal ses på hvordan, der kan spares. Skal 

kvaliteten ned? Og bestyrelsen skal orienteres om kantinen.  

KD spurgte til forholdene på andre skoler. SBE bemærkede, at i Synergiskolerne, så har vi pt. haft 

den billigste løsning. KV foreslog samarbejde med Kvickly, de har fastfood ved indgangen. KB 

udtrykte bekymring for, hvor meget der vil blive kasseret, men måske er det billegere end selv at 

lave det.  

EW konkluderede, at der skal arbejdes med en løsning til kantinedriften. 

 

6. Indsatsområder i det kommende skoleår 

• Indsatsområder i skoleåret 2022-23 (bilag 1) 

 

KB orienterede om det kommende års indsatsområder.  

Det store projekt er: Vi skaber grøn værdi i Ribe. UVM støtter med den grønne iværksætterpulje. 

Der er nedsat en styregruppe, og det er et helskoleprojekt, hvor alle lærere deltager i opstart. 

Efterfølgende er udvalgte lærere med i et udviklingsforløb. Det tager udgangspunkt i grønne 

værdier og FNs verdensmål. Der er samarbejde med Fonden for entreprenørskab, Nationalpark 

Vadehavet, Ålborg Universitet Esbjerg og Vadehavsskolen afd. Vittenbergskolen og Ansgarskolen.  

Alle skolens elever involveres, og dermed er alle uddannelser med i projektet. Der skal arbejdes i 

fagene, og det rundes af med en iværksætteruge, hvor der er iværksætterkonference for alle. Her 

bliver der også invitereret folkeskolelever til. Endeligt kommer Bonderøven og holder foredrag.  

Projektet betyder efteruddannelse for alle.  

Et andet indsatsområde er HHX’ karriereprofil. Der er mange virksomhedsbesøg i 3g, og også 

besøg udefra af revisorer, banker mm. Der skal samles et katalog herover.  

I forbindelse med besøg af VL-gruppen i Ribe blev drøftet, hvordan virksomheder kan tiltrække 

unge mennesker, da det er svært at rekrutterer unge. Det blev drøftet med unge, hvad der er et 

godt arbejdsliv, og hvad de unge ønsker. Blandt HHX’ere så er der mange som vælger 

erhvervsuddannelse eller læser på erhvervsakademi.  



Det tredje indsatsområde er Elevtrivsel på erhvervsuddannelsen. Det er på baggrund af 

tilsynssagen i forhold til elevtrivsel på EUD. Tilsynet er afsluttet, der er lavet en redegørelse, og vi 

har haft besøg af to læringskonsulenter. De anbefaler løbende trivselsmålinger.  

PL bemærkede, at det fylder meget. AK bemærkede, at det giver anledning til refleksion. Det er 

vigtigt at undersøge, om tallene er valide. EW tilføjede, at digitalisering gør, at der er kan måles på 

alt.  

Bestyrelsen godkendte indsatsområderne.  

KB orienterede om status på elevfordeling. Aftalen er lavet om af flere omgange. Det forventes nu, 

at vi får en teknisk kapacitetsfastsættelse fra UVM ultimo august. Det er en fordeling af, hvor 

mange elever der skal gå her, og det tal skal vi forholde os til. Det er bestyrelsen, som har 

mulighed for at gøre indsigelse. Det forventes, at det er søgetallet for de sidste 3-4 år, som der 

tages udgangspunkt i. 2022 tallene er ikke en del heraf, da ministeriet er langt i beregningerne. Det 

er kun de gymnasiale uddannelser, som er med i elevfordelingen. RG spurgte til svarfristen herfor. 

Den kendes ikke.  

KB tilføjede, at skolens aktivitet skal tilpasses den kapacitet, som vi får. Det kan blive en fordel, 

men også modsat. KD bemærkede, at det er svært at forstå aftalen om elevfordeling – hvad er den 

politiske tankegang bag. KB tilføjede, at i storbyerne skal eleverne fordeles efter forældrenes 

indkomst. Det ønskes at fordele indvandre, men der er steder, hvor skoler med stor søgning har 

udvidet på bekostning af andre. AK bemærkede, at det ikke er tilfældet her. Det er vigtigt med 

uddannelser i de mindre byer, så der ikke er store områder, hvor der er langt til uddannelse. KB 

tilføjede, at lodtrækningselementer nu er fjernet. Det skulle bruges i storbyerne og var ikke relevant 

for os. Nu skal der fordeles efter transporttiden. Det er således ikke afstanden, der er afgørende for 

fordelingen. Da det er transporttiden, så får den kollektive trafik afgørende betydning.  

KB tilføjede, at det er UVM, som fastsætter kapaciteten. Elever, som tilmelder sig efter 

ansøgningsfristen, skal regionerne fordele. Her får Region Syddanmark en opgave og 

myndighedsrolle. I forbindelse med elevfordelingen, så afskaffes ventelistebegrebet. Det er ikke 

længere en mulighed at komme på venteliste. Vi skal lave en procedure for henvendelser.  

 

 

7. Økonomi 

• Budget 2022 og estimat 2023 (bilag 2) 

Det indstilles, at bestyrelsen tager punktet til efterretning 

SBE orienterede om budgettet 2022 og 2023. Budgettet er ajourført med aktuelle tilmeldinger. I 

forhold til sidste budget er der en stigning i udgiften til lønninger, da der er flere klasser og hold.  

Samlet er der et budgetteret underskud på 6 t.kr. i 2022 og 1.504 t.kr. i 2023. Der vil når 

kapacitetsfastsættelsen er udmeldt blive taget højde for den i planlægningen af skoleåret 2023/24, 

og budgettet vil blive tilpasset hertil.  

KD spurgte til ansættelserne. KB bemærkede, at flere af ansættelserne er tidsbegrænset. KD 

tilføjede, at det er vigtigt at holde fast i HTX. HTX er omfattet af kapacitetsfastsættelsen.  

Bestyrelsen godkendte budgettet.  

 



8. Orientering om aktuelle forhold ved personale og elever 

VHS orienterede om arbejdet i elevrådet. Elevrådet er opmærksomme på at få hele skolen 

engageret. Det er valgt at lukke portalen ”Elevforslag” ned, og der arbejdes på hvordan eleverne 

kan blive hørt.  

EVS tilføjede, at der er ønske om guidelines til lærere. Hvordan er man en god lærer og en 

forventningsafstemning. Bl.a. er der fokus på at have god dialog og kommunikation. Det skal ikke 

være en diskussion. Nogle klasser har haft udfordringer med lærere i forhold til at have en god 

kommunikation.  

Der arbejdes også på at gøre det mere attraktivt at være en del af elevrådet. Det ønskes, at få flere 

involveret også fra hhx. Der vil blive afholdt flere interne aktiviteter, så eleverne kan se, at det er 

fedt at være i elevrådet.  

RG orienterede om, at vi nu er i eksamensperioden. Mængden af eksamen er reduceret for 3g og 

hf kunne vælge at reducere eksamen, begge dele som følge af corona. Alle glæder sig over, at der 

nu er almindelige forhold og ikke corona-restriktioner længere. Der er påbegyndt samtaler med 

ledelsen om næste års opgaver, og der er god dialog omkring opgaverne.  

 

9. Dato for kommende møder: mandag den 26. september 2022, torsdag den 8. december 2022 

og tirsdag den 21. marts 2023. 

 

10. Eventuelt 

PL spurgte til status på hjemmeside og logo. KB bemærkede, at hjemmesiden er under 

udarbejdelse, og logoet bliver lanceret sammen med hjemmesiden. Logoet har givet anledning til 

en del debat bl.a. i pædagogisk råd. Vi forventer lancering til august. Årets studenter får bevis med 

gammelt logo, og ved lanceringen får eleverne muleposer med logo. Det overraskede, at der var 

mange følelser omkring logoet. Der er taget godt imod kernefortællingen. RG tilføjede, at det 

havde været en god proces med Mouret, som har lavet kernefortællingen. Det var godt og 

professionelt. Kollegernes reaktioner var overraskende.  

KB tilføjede, at der var drøftet flere forhold på bestyrelsesmødet. Det skal ikke være som en 

efterskole, men det er tydeligt, at de billeder, som bureauet har fået taget har et andet liv.  

HF spurgte til deltagelse i kurser for medlemmer i Erhvervsskolernes Bestyrelsesforening. Der er e 

et-dag kursus. KB indbød interesserede til at deltage. HF og KV vil gerne deltager. Der er bl.a. nyt 

om lovgivning mm. 

KD orienterede om den kollektive trafik. Sydtrafik er ramt af folks vaner, som har ændret sig under 

corona. Der kæmpes for at få flere i den kollektive trafik, og det kan give anledning til ændringer af 

busruter og køreplaner. Det kan ramme vores elever i form af længere transporttid. Den kollektive 

trafik er vigtig i forhold til elevernes mulighed for at komme i skole. Fx er der elever som VHS, der 

har 1,5 times transport i bus for at komme frem.  



EW forespurgte om, der er stemning for at afholde et lidt længere seminar om langsigtede 

strategier. Fx i efteråret 2023. Der er stemning herfor, men det skal være klart, hvad målet er med 

seminaret.  

 

Godkendt den _________________ 2022 

 

      

Elof Westergaard  Karsten Degnbol  Peter Laursen 

formand  næstformand 

 

 

      

Jens Laurids Sørensen  Anita Kallesøe  Keld Vestergaard 

 

 

 

      

Henny Fiskbæk   Rune Grann  Torben Hammersholt  

 

 

 

      

Kristian Bennike  Emmelie Victoria  Valdemar Sejr Hammer  

  Deichgraeber Steffensen 
 

 


