Referat af bestyrelsesmødet d. 9. december 2009

1. Referat af mødet d. 7. oktober underskrives.
2. Budget 2010.
Ledelsens oplæg til budget vedlægges. Oplægget drøftes på et møde i Samarbejdsudvalget
den 7. december.
Hanne Josephsen (HJ) fortalte indledningsvis til bestyrelsens orientering, at GL-tillidsrepræsentanten på det nævnte SU-møde havde fremført det synspunkt, at 0,5% af
lønsummen til ny løn var for lidt. Der burde afsættes 1,0%.
HJ havde hertil sagt følgende:
a. At resultatløn til ledelsen ikke tages af de 0,5%.
b. At de 0,5% kontinuerligt akkumuleres, idet der for størstedelen af beløbet er tale om
varige løntillæg.
c. At niveauet er som på de andre fynske gymnasier.
Venia Tholsgaard (VT) gennemgik herefter ledelsens budgetoplæg, hvor bestyrelsen havde
lejlighed til at spørge ind til konkrete punkter i oplægget. Det fremgik under debatten, at
nok er der såvel i 2010 som i overslagsårene positive tal på bundlinjen, men disse
budgetterede overskud er hvert af årene kun marginale i forhold til den samlede
omsætning.
VT gjorde ligeledes rede for, at finanslovforliget medført en besparelse på indtægtssiden
på ca. 38.000 kr, efter at budgetoplægget er blevet udformet. Overgangsordningen, som
gymnasiet har fået ved overgangen til selveje, bliver nedfaset over årene frem til 2012,
hvor 2012 er det sidste år, hvori overgangstilskuddet indgår. Beløbet skal findes ved
besparelser samt øget elevtilgang. Besparelser findes bl.a. ved udlicitering af rengøringen, i
den lokale arbejdstidsaftale, ved besparelser på øvrig tids timer, samt ved en generel
tilbageholdenhed.
Der blev også redegjort for, hvordan lønsummen er blevet til – lønbudgettet i 2010 er
således baseret dels på de faktiske lønudgifter i oktober måned 2009 og dels på den
forventede aktivitet i 2010 og herefter fremskrevet med 3%. HJ gjorde opmærksom på, at
der er indlagt besparelser i lønbudgettet.
PJ redegjorde for omfanget af overtimer. PJ forklarede, at overtimeniveauet bl.a. skyldes
en meget sen indgåelse af lokale arbejdstidsaftaler for 2008-2009 og 2009-2010, hvilket
har medført, at den ekstra forberedelsestid til IB ikke har været lagt ind i fag- og
timefordelingen og derfor har udløst mange overtimer. Hertil kommer honoreringen for 1.

gangs IB-lærere. Ligeledes skyldes overtimerne også det forhold, at det er vanskeligt at
skaffe eksterne vikarer i forbindelse med sygdoms- og orlovsperioder, hvorfor skolens egne
lærere har måttet løse opgaven. Disse har i forvejen været planlagt til fuld tid.
VT pointerede i forlængelse af sin gennemgang, at budgetoplægget er lavet ud fra den
forudsætning, at staten stadig ejerne bygningerne. Når bygningsselvejet er på plads, og
vilkårene herfor kendte, vil ledelsen udarbejde et nyt budgetoplæg med de nye
forudsætninger. HJ tilføjede, at dette givetvis vil give anledning til et ekstraordinært
bestyrelsesmøde d. 21/1-10 (jf. mødekalenderen nedenfor).
Kurt Klaudi Klausen (KKK) konkluderede afslutningsvis, at bestyrelsen siger god for
ledelsens budgetoplæg.
Budgetgennemgangen gav anledning til en diskussion af den multimedieskat, der er en del
at det skatteforlig, der får virkning fra d. 1. januar 2010. Det var
medarbejderrepræsentanternes synspunkt, at der er tale om en forskellig behandling af
offentlige –og privatansatte. HJ sagde hertil, at der faktisk i den gældende overenskomst,
er taget højde for dette forhold ved en lønstigning pr. 1. april 2009 på 0.2%, der skal
kompensere for forskel på offentlige ansattes og privatansattes tildeling af
personalegoder. Desuden er skatteforliget en folketingsbeslutning, som den enkelte
arbejdsgiver ikke skal gå ind og kompensere i forhold til. Endelig giver det samlede
skatteforlig netop store samlede skattelettelser i særdeleshed i de indkomstintervaller,
hvor gymnasielærere befinder sig. HJ kan derfor ikke få øje på nogen saglig grund til at
imødekomme synspunktet fra medarbejderrepræsentanterne. – Hun vil dog afvente, hvad
man går på de øvrige fynske gymnasier.
KKK konkluderede, at vi som skole ikke skal reagere på en folketingsbeslutning, men
afvente de øvrige fynske skolers beslutning.
Svend Erik Marcussen (SM) ønskede ført til referat, at han er uenig i konklusionen.
3. Bygningsoverdragelsen – status siden sidst.
På det nylig afholdte landsrektormøde i uge 48 meddelte ministeriet, at købstilbuddet
fremsendes til skolerne tirsdag, onsdag og torsdag i uge 49. Hvis ministeriet overholder
denne plan, så kan købstilbuddet foreligge til bestyrelsesmødet til vores fælles drøftelse.
HJ fortalte, at skolen på trods af ministeriets udmelding, endnu ikke havde fået et
købstilbud her sidst i uge 50. Hun fortalte yderligere, at skolen senest d. 31/1-10 skal sige ja
eller nej til tilbuddet – med forbehold for, at lånefinansieringen går i orden. Reelt har vi en
frist frem til d. 8/3-10. – vi har derfor brug for et møde medie/ultimo januar (d. 21/1-10, jf.
nedenfor).

VT forklarede, hvordan skolens vedligeholdelsesefterslæb resulterer i et nedslag i
købsprisen.
Per Juul Larsen (PJ) viste hvilke elementer, der indgår i beregningen af
vedligeholdelsesefterslæbet, herunder hvordan myndighedskrav har betydning for
efterslæbets størrelse.
PJ fortalte desuden, at skolen har ladet sit rådgivende ingeniørfirma kvalificere de
vedligeholdelsesoplysninger, som Universitets –og bygningsstyrelsen (UBST) bygger sine
beregninger på.
HJ tilføjede, at der på finansloven for 2010 er sat 7,4 mio. kr. af til drift af bygningerne på
de 5 offentlige skoler. Men fordelingen mellem skolerne kendes pt. ikke.
Det er ifølge HJ ministeriets hensigt at bruge 2010 til at lave en udredning af hele området
(private –og offentlige kostskoler samt skolehjem).
HJ fortalte yderligere, at der på finansloven er sat midler af til renovering af
naturvidenskabelige lokaler samt til kapacitetsudvidelser.
4. IB-uddannelsens 5-årige evaluering.
På baggrund af det udleverede materiale på bestyrelsesmødet den 7. oktober udformer
bestyrelsen sit svar vedr. sammenhængen mellem skolens strategi, mission og vision og IB’s
tilsvarende.
Spørgeskema som bestyrelsen skal udfylde samt IB’s Mission og Strategy and Learners
Profile, som spørgeskemaet refererer til.
IB-koordinator Helene Kristensen ledede processen, og bestyrelsen besvarede i fællesskab
spørgeskemaet.
5. I henhold til skolens vedtægt §6 er bestyrelsens funktionsperiode 4 år løbende fra
førstkommende 1. maj efter, at valg til kommunalbestyrelser har været afholdt. Det vil sige,
at den nuværende bestyrelse fungerer frem til senest 1. maj 2010.
Genudpegning kan i henhold til §6 finde sted.
Rektor skal henvende sig til de instanser, som i henhold til vedtægtens §4 er
udpegningsberettigede og bede dem udpege/genudpege et medlem.

Lisbeth Slipskærs (LS) periode udløber pr. 31/12.09. I stedet for LS har kommunalbestyrelsen udpeget Thomas Laursen. Kurt Klaudi Klausen, Bjørn Petersen og Benny
Stougaard er villige til at fortsætte og forventer genudpegning.
Personalet vil inden d. 1. maj 2010 vælge 2 repræsentanter.

Eleverne sidder i 3 år, og deres valg følger skoleåret.
6. Eventuelt.
Der blev fastsat følgende datoer for bestyrelsesmøder i 2010:
- 21. januar
- 25. marts
- 7. juni
- 12. oktober
- 7. december
HJ fortalte, at skolernes karakterniveauer offentliggøres snarest. Hun fortalte også kort,
hvordan de fynske skolers karaktergennemsnit er hver i sær. Det er, sagde hun,
rektorernes hensigt, at gå samlet ud herom i form af en pressemeddelelse.
Bestyrelsesforeningerne og ledelsesforeningerne er ifølge HJ på vej med en rapport om
institutionsstrukturen. Rapportens budskab er, at 95%’s målsætningen kan nås ved
samarbejde i forhold til de afleverende skoler og andre ungdomsuddannelser. Endelig bør
man tænke i fusionsmuligheder. Benny Stougaard fortalte supplerende, at Nyborg
Kommune har succes på området, ved at 95% af de unge faktisk kommer i gang med en
uddannelse. Problemet er fastholdelsen.
HJ fortalte afslutningsvis, at hun, når købsprisen kendes vil tage kontakt til ministeriet mhp.
en sondering af mulighederne for og størrelsen af fusionstilskud ved en evt. fusion med
TietgenSkolens afdeling i Nyborg. HJ har informeret direktør Peter Enevold om, at hun
venter med denne kontakt til købsprisen foreligger.

Per Juul Larsen

