
Referat af bestyrelsesmødet ved Ribe Katedralskole onsdag den 23. marts 2022 

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

Vestergaard (KV) og formand Henny Fiskbæk (HFJ), lektor Torben Hammersholt (TH), lektor Rune 

Grann (RG), Leander Falbe Cleyton (LFC), rektor Kristian Bennike og administrativ leder Susanne 

Bilde Elstrøm, samt revisor Arne Nørskov 

Afbud: direktør Peter Laursen (PL), Uffe Bonde Knudsen (UBK), skoleleder Anita Kallesøe (AK) og 

lektor Jens Laurids Sørensen (JLS) 

 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde tirsdag den 7. december 2021  

Referatet blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

EW bad om at drøfte bestyrelsesudpegning, som ekstra punkt på mødet, og af hensyn til revisor, 

så begyndte mødet med regnskabsgennemgang.  

 

5. Årsrapport og regnskab for året 2021 

Skolens revisor Arne Nørskov (AN) deltog i mødet. AN orienterede om kravene til 

regnskabsopstilling og krav til revisionsprotokollen fra UVM. AN er intern revisor i forhold til 

Rigsrevisionen. AN gennemgik regnskabet og revisionsprotokollen, hvor væsentlige punkter blev 

fremdraget. Overordnet er der afgivet en revisionspåtegning uden kritiske eller væsentlige 

bemærkninger. Ligeledes er revisionsprotokollen uden kritiske bemærkninger. 

AN bemærkede, at skolen har en flot soliditet og flot likviditetsgrad. Omkostningerne pr. elev ligger 

på et fornuftigt niveau. Det er svært at sammenligne med andre institutioner, da vi er en blandet 

skole med både almengymnasiale uddannelser, erhvervsgymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelser, hvilket der ikke er mange skoler, som har.  

KV spurgte til investeringsmuligheder for skolen. AN bemærkede, at der er meget stramme regler 

for investeringer, men vi betaler ikke negative renter, da det er statskonti. SBE bemærkede, at vi 

heller ikke er omfattet af maksimum for sikkerhed af vores indestående.  

AN orienterede om sidste års forhold med Lectio, som ikke havde afleveret en 

systemrevisionserklæring. Den fik vi dog efterfølgende. 

I revisionsprotokollatet er omtalt tilsynssager. Der er én vedr. trivsel/læringsmiljø på EUD. Der er 

redegjort herfor, og STUK har afsluttet tilsynet. Endvidere har der været cheflønstilsyn. Efter 

besvarelse af de stillede spørgsmål, så har STUK afsluttet tilsynet. Tilsyn skal altid refereres i 

protokollen.  

AN forespurgte bestyrelsen om besvigelser. Når protokollen underskrives, skrives der under på, at 

der ikke er kendskab til eller mistanke om besvigelser.  



EW spurgte til skolens niveau for produktivitet. AN bemærkede, at den er pænt på niveau. 

Ligeledes viser oversigten over løn et pænt niveau. Konklusionen på forvaltningsrevision er, at 

skolen arbejder sparsommeligt, produktivt og effektivt samt har udvist skyldige økonomiske hensyn 

ved forvaltningen af de modtagne offentlige midler. 

Afslutningsvis gennemgik AN revisortjeklisten. Der er ingen kritiske bemærkninger.  

HFJ bemærkede, at det var en fin gennemgang med hovedpunkterne i regnskabet. EW medgav, at 

det var et let år at godkende regnskabet. Der er overskud mange steder pga. corona. AN tilføjede, 

at der budgetteres med lavere resultater de kommende år.  

EW konkluderede, at bestyrelsen godkender årsregnskab og revisionsprotokollat, samt 

bestyrelseschecklisten og bestyrelsens stillingtagen. Bestyrelsen bemyndiger revisor og SBE til at 

signere den elektroniske indberetning til ministeriet. 

AN deltog ikke i den resterende del af bestyrelsesmødet.  

 

3. Nyt fra rektor 

KB orienterede om søgetallene. Der er lidt færre ansøgere i år end sidste år, men der forventes 

med tidligere års erfaring, at HF stiger til 56 elever inden skolestart. HHX med 73 elever er tre 

klasser. HTX er faldet i forhold til sidste år. STX er 113 elever, det er en udfordring i forhold til antal 

klasser, da det er en for meget i forhold til klasseloftet.  Samlet er søgetallet på niveauet med 

budgetteret, men ca. 25 elever mindre end sidste år.  

Oversigten viser også, hvorfra elever kommer geografisk fordelt efter byer. Det er dagens søgetal 

sammenlignet med søgetallet 2021. Mange byer er på niveau, men der er noget færre elever fra 

Bramming og Ribe, mens der er flere fra Skærbæk. Øvrigt opland er som hidtil. Vi modtager stadig 

elever fra Rødding.  

Ses der samlet på elevoptaget i området, så er der 50 elever færre på STX end sidste år. 

Søgetallet til HTX er problematisk, da det er lavere end sidste år. Generelt er HTX dog gået ned.  

Der er størst fald i ansøgere i Bramming og i Ribe. Udviklingen i søgetallene er ikke skræmmende, 

når vi kender områdetallene.  

KD bemærkede, at vi går mod en tid med færre unge i årgangene. Faldet i Bramming er bemærket 

– er eleverne søgt til Esbjerg? Det er ærgerligt med faldet i HTX, for det er vigtigt at bevare HTX. 

EW bemærkede, at det er vigtigt at se, hvor ansøgerne kommer fra, da der kommer ansøgere til ca 

3 klasser uden for kommunen. Det er vigtigt at undersøge, hvad der sker i Bramming, og hvad 

betyder HTX-identiteten? Hvorfor kommer der færre ansøgere. HFJ efterspurgte en analyse af 

RK’s andel af elever i forhold til de omkringliggende skoler. Er det et valg af andre eller er det 

demografien?  

KB bemærkede, at vi ikke kan se, hvor eleverne til andre skoler kommer fra. HFJ tilføjede, at de 

data kendes i Sønderborg. TH medgav, at det ville være spændende information vedr. ansøgere 

fra Bramming. Er der et tilsvarende fald i aldersgruppen i Bramming? RG bemærkede, at det 

måske er bedre at opgøre ud fra 8. klasse, hvor eleverne ikke er taget på efterskole mm.  



TH tilføjede, at vi skal gå langt for at oppebære HTX, vi har udbudsret og udbudspligt. Men det skal 

være økonomisk bæredygtigt i længden, så hvor langt vil vi gå? Nu kommer der 

kapacitetsfastsættelse fra regionerne.  

KB medgav, at den nye elevfordeling fra 2023 vil få betydning. Det forventes, at vi i 3. kvartal 2022 

får en foreløbig kapacitetsfastsættelse, hvor UVM dimensionerer vores størrelse. Den skal vi 

reagere på, når vi får udmeldingen. Den endelige kapacitetsfastsættelse får vi januar 2023, dog 

kan der ske en justering af kapaciteten ud fra søgetallene marts 2023. TH bemærkede, at en 

kapacitetsfastsættelse på 1 fyldt HTX ville være godt. KB tilføjede, at det skal vi ikke forvente, der 

er mange små HTX-udbud i området. 

EW konkluderede, at det er en enorm opgave at kapacitetsfastsætte og elevfordele. Det er vigtigt, 

at vi på RK er det fælles ungdomsuddannelsessted, det har også stor betydning for lokalområdet.  

KB orienterede om opgørelsen af eksamensresultater og socioøkonomisk reference. Vores 

resultater ligger pænt og er over den socioøkonomiske reference. KD spurgte, hvorvidt corona har 

indflydelse på resultaterne. KB medgav, at det kan have en effekt. Igen i år er eksamen blevet 

reduceret. Det gælder for 3g og hf. For 3g bliver der kun 4 eksaminer. Skriftlig dansk, forsvar af 

den store skriftlige opgave og to studieretningsfag. Eleverne synes måske, at det er en lettelse 

med færre eksamener. LFC medgav, at nogle elever er glade, mens andre er bekymrede i forhold 

til mindre eksamenstræning inden de videregående uddannelser. KB tilføjede, at der kan være 

elever, som fx hellere ville op i studieretningsfag frem for dansk, fx i naturvidenskabelige fag. Men 

eksamensaftalen er bestemt politisk.  

På HF kan eleverne selv vælge, om de vil til eksamen i stor eller lille pakke. Det er enten i alle fag 

eller 4 fag. Ved valg af den lille pakke betyder det, at eleverne skal have standpunktskarakterer i 

de fag, som de ikke skal til eksamen i. På HF undervises der efter, at alle skal til eksamen.  

KB orienterede om dialog med Kjærgård Landbrugsskole (KL) omkring samarbejdet. KL vil gerne 

have deres elever mere hos dem og ønsker, at mere undervisning flyttes til KL. Dvs. de ikke 

længere er på hold sammen med RK-elever her på skolen. Der er en afregningsmodel, som tager 

højde for om de læste timer afregnes med andel af taxameter eller timepris. Udfordringen er 

tidsforbruget, hvis vi skal sende lærere derud. Der er en dialog i gang. KL har fremgang i 

elevsøgningen. Vi har en indtægt på 1,1 mio.kr., og der er knap 3000 arbejdstimer. Vi har 

eksamensretten i de gymnasiale fag. Ved planlægningen hos os er der langt flere hensyn at tage i 

forhold til den samlede planlægning, hvor KL er en mindre skole uden mange bindinger. Endvidere 

er der den svaghed ved EUX, at timetallet reduceres kraftigt, som følge af en forventet 

synergieffekt mellem fagene. Fx i kemi, så læres der kemi i fagene planteavl og kvægdrift. Det 

forventes at faget kan reduceres med fx 66% som følge heraf. Når der læses timer med vores 

elever, så får KL eleverne flere timer, end der er et krav. En mulighed er, at nogle lærere skal 

tilknyttes KL og løse opgaven der.  

Afslutningsvis orienterede KB om nyligt afholdt personaletur. Alle var inviteret med, og 67 deltog i 

turen. Der har været gode tilbagemeldinger, og stor opbakning efter lang tid med corona og 

restriktioner.  

 

4. Orientering om aktuelle forhold ved personale og elever 

TH medgav, at det var en god personaletur. Det var både hyggeligt og fagligt relevant. RG 

tilføjede, at det var brugt i undervisningen efterfølgende.  



KD foreslog, at der også blev overvejet en bestyrelsestur. EW medgav, at et internat kan betyde 

meget.  

LFC orienterede om, at elevforslag.dk er aktivt. Eleverne opfordres til at bruge det. Eleverne kan 

logge ind med unilogin og oprette forslag samt like andres forslag. Herefter kan elevrådet gå videre 

med forslagene.  

KB spurgte til, hvorfor det er anonymt? Det er svært at tale sammen uden en dialog og dermed 

svært at gå videre med et forslag. LFC bemærkede, at det er standard for hjemmesiden, men 

elevrådet reagerer ud fra hvor mange elever, der liker forslaget. LFC bemærkede, at der er to 

administratorer, og de kan, hvis et forslag er krænkende, se hvem, der har stillet det og slette 

opslaget. Men forslag offentliggøres uden godkendelse. TH tilføjede, at hvis forslag ikke var 

anonyme, så var det ikke nødvendigt med kontrol. HFJ tilføjede, at en mulighed kunne være, at 

administrator kigger opslag igennem inden offentliggørelse.  

KV bemærkede, at værktøjet elevforslag.dk er ikke dumt, men det skal styres. Måske er det en 

mulighed, at brugerne selv kan vælge om det er anonymt eller ej. Elevforslag.dk kræver dog 

styring, så det ikke går i en forkert retning. 

LFC orienterede om valget af nye elevrådsformænd. Det er nu Emmelie 2x og Valdemar 1x. 

Kasserer er Josephine 2w.  

 

6. Skolens økonomi 2022, herunder investeringsrammer 

SBE orienterede om budgettet 2022 og 2023. Budgettet er ajourført efter tilmeldingstal. Af 

nedgangen i taxameter fra 2021 til 2022 udgør reduktion af grundtilskuddet ca. 1 mio.kr. 

Reduktionen var kendt og skyldes, at overgangsperioden på 4 år efter fusionen er slut, og vi er i 5. 

år, hvor et af grundtilskuddene bortfalder. Endvidere er der i 2021 modtaget særtilskud på 1,5 mio. 

kr., mens der i 2022 er budgetteret med 562 t.kr. I 2023 er udkantstilskuddet reduceret med 500 

t.kr., som er en midlertidig forhøjelse af udkantstilskuddet for perioden 2019-2022.  

Samlet betyder det et fald på 2,5 mio.kr. i grund-, sær- og udkantstilskud på 2 år. 

Elevtallet går fra 706 elever i 2021 til 698 i 2022 og 697 i 2023. Sammensætningen af elever 

fordelt på uddannelser ændrer sig.  

Der er budgetteret med samarbejdet med Kjærgård Landbrugsskole ud fra nuværende aftale. Det 

afventes en endelig aftale for det fremtidige samarbejde.  

Der er i lønbudgettet taget udgangspunkt i de medarbejdere, som vi er ansat på nuværende 

tidspunkt med de kendte ønsker og forhold, som der er til ændret ansættelsesgrad, pension, orlov 

mv. 

2023 er udarbejdet ud fra de nuværende forhold og taxameter, kapacitetsfastsættelsen sker i 3. 

kvartal 2022.  

I 2022 er der budgetteret med reduceret censur, mens 2023 er censur på ”normalt” niveau som før 

Covid-19. Ligeledes er studieture budgetteret til normalt niveau i 2023.  

Samlet er der et budgetteret resultat på 844 t.kr. i 2022 og 7 t.kr. i 2023. 

EW spurgte til budgettet for fællesarrangementer, er der social hunger og behov for 

fællesarrangementer. LFC bemærkede, at det er positivt, der er musical. Eleverne vil gerne have 



de fodboldkampe mellem uddannelserne tilbage. Desuden bidrager Ripensersamfundet til 

fællesarrangement.  

SBE tilføjede, at skolen også får Louis Petersens legat til de merkantile elever til kulturelle 

oplevelser. Det bidrager til kulturelle fællesarrangementer.  

LFC roste studieretningsdagen, som er godt for fællesskabet og styrker klasserne.  

TH bemærkede, at i 2020 og 2021 er samlet set et resultat på 6 mio.kr. i overskud, og i 2023 

budgetteres med et nulbudget. Det er et skrøbeligt budget, og et faldende elevtal kan give 

underskud. Det hidtidige overskud bør hjælpe, så hvis vi kommer i underskud, så den situation 

bliver landet blødt.  

KD bemærkede, at han ikke er begejstret for et nul-resultat, men der er mange ubekendte. Det er 

godt med en god reserve.  

EW tilføjede, at der ønskes klare politiske meldinger. Det er godt, at budgettet er forsigtigt. SBE 

medgav, at både kapacitetsfastsættelsen og en eventuel justering af taxameteret er ubekendte. KB 

tilføjede, at der ikke forventes tilført sektoren nye penge.  

Bestyrelsen godkendte budgettet.  

 

Bestyrelsessammensætningen 

EW gennemgik bestyrelsessammensætningen jf. skolens vedtægter.  

Der er to selvsuppleringspladser, som vælges af den tiltrædende bestyrelse. EW sender forslag ud 

til godkendelse af den tiltrædende bestyrelse, så selvsuppleringspladserne er på plads inden 

mødet i maj. I forhold til selvsupplering er det vigtigt at se på, hvad vi har af kompetencer og hvad 

mangler vi af kompetencer. 

TH og RG er genvalgt af medarbejderne ved fredsvalg.  

 

7. Dato for kommende møder: tirsdag den 31. maj 2022, mandag den 26. september 2022, 

torsdag den 8. december 2022 og tirsdag den 21. marts 2023 

EW bad om, at mødet den 31. maj flyttes til kl. 19.00. Der var ikke bemærkninger til de øvrige 

datoer for kommende møder.  

 

8. Eventuelt 

HFJ spurgte til deltagelse i DEG-årsmøde. Der var ikke deltagelse fra bestyrelsen.  

KB spurgte til mulighederne for optagelse på skolen for ukrainske unge. KB bemærkede, at 

ukrainske unge kan optages, hvis de opfylder adgangsforudsætningerne og har tilstrækkelige 

danskkundskaber. Dette er svaret fra UVM. HFJ, KV og KD ønsker at følge op på kravene hertil i 

HK, DE og KL. Der er stor velvilje til at gøre noget for flygtninge. KB bemærkede, at vi også 

løbende har gæsteelever på skolen.  

KB orienterede om fakkeloptog torsdag den 24. marts. Det er med Rejsby Efterskole, 

Ungdomshøjskolen ved Ribe og RK. 



 

 

Godkendt den _________________ 2022 

 

      

Elof Westergaard  Karsten Degnbol  Peter Laursen 
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