Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet

Tirsdag d. 29. marts 2022 kl. 08.15 – 09.50
Til stede: Berit Eika, Jan Erik Elgaard, Søren Asp Mikkelsen, Helle Klejs, Katrine Oxenbøll
Petersen, Britta Dooleweerdt Erhardsen, Karoline Hedemand, Morten Schytte Caspersen og
Stig Præst Andersen.
Under punkt 2 deltog revisor Kim Vorret fra PWC.
Afbud: Nils Borring, Christian Møller-Nielsen og Andreas Fuglsang Andersen
Referent: Stig Præst Andersen
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra seneste møde, bilag 1a
Formanden bød velkommen til dette det første fysiske marts-møde i flere år, som samtidigt
er det sidste inden den ny sammensatte bestyrelse tiltræder.
Rektor orienterede om den kommende bestyrelses sammensætning, hvor de eksterne
medlemmer Nils Borring og Christian Møller-Nielsen udtræder, og bliver afløst af hhv.
Anders G. Christensen udpeget af regionen og Birgit Liin, der er udpeget af Favrskov
Kommune. Britta Dooleweerdt Erhardsen, der er internt medlem, udtræder, og hun bliver
afløst af Anders Søding Sørensen, der underviser i samfundsfag, historie og mediefag og
desuden er tillidsrepræsentant for lærerne på Favrskov Gymnasium.
Referatet fra mødet i december blev endeligt godkendt, ligesom der blev nikket til
dagsordenen for mødet.
2. Årsrapport 2021
Årsrapport 2021, bilag 2a, b og c
Revisor Kim Vorret gjorde rede for hovedpunkterne i årsrapporten og revisionsprotokollatet.
Overordnet set er årsrapporten forsynet med en ”blank” påtegning, hvilket betyder, at der

ikke er kritiske bemærkninger.
Hovedpunkterne kan inddeles under følgende tre overskrifter.
Økonomi
•

•

•

•

•

Favrskov Gymnasiums økonomi er generelt betragtet rigtig god. Specielt er
likviditeten, der er helt afgørende for gymnasiets handlefrihed og muligheder for at
udvikle skolen, i topform.
Favrskov Gymnasiums gode økonomi har betydet, at det har været mulig at indbetale
de indefrosne feriepenge ca. 5 millioner kr. til Feriepengefonden, hvilket har den
fordel, at gymnasiet ikke skal forrente de indefrosne feriepenge.
Favrskov Gymnasium har en så god økonomi, at der har kunnet foretages større
vedligeholdelsesarbejder i henhold til vedligeholdelsesplanen. Således er taget på
Hjemstavn 2 udskiftet i 2021, og der er installeret et ventilationsanlæg, så
indeklimaet er forbedret.
Årets resultat på 3.409.831 kr. skyldes flere forhold: Favrskov Gymnasium har
modtaget et højere tilskud som følge af, at der har været et lavere frafald end
normalt, Favrskov Gymnasium har modtaget corona-særtilskud, og der har generelt
været færre omkostninger som følge af corona-situationen. I det hele taget har 2021
været et unormalt år, der også afspejler sig i økonomien.
Aktiviteten har været stigende fra 2020 til 2021, og det bliver spændende at se,
hvordan optaget bliver til august, da en god søgning og høj fuldførelsesgrad, er
meget vigtige forudsætninger for en god økonomi.

Formål
• Favrskov Gymnasiums elever har opnået et flot eksamensresultat, der ligesom
resultatet for SRP ligger signifikant over de socioøkonomiske referencer.
• Elevtilfredshedsundersøgelsen fra 2021 viser, at eleverne er meget tilfredse med
at gå på Favrskov Gymnasium. Dog er der ca. en tredjedel af eleverne, der skriver,
at de tit eller meget tit føler sig presset i skolen.

Administration
• Den samlede konklusion på forvaltningsrevisionen er, at gymnasiet har en
forsvarlig administration af offentlige midler, og at gymnasiet lever op til de
forventninger, der stilles mht. sparsommelighed, produktivitet og effektiv styring,
herunder økonomistyring.
• Favrskov Gymnasium anvender ifølge benchmark-undersøgelsen en større del af
dets økonomi på undervisningens gennemførsel end sammenlignelige gymnasier
• Det blev bemærket, at Favrskov Gymnasium, som 95% af landets gymnasier på
grund af den korte tidsfrist endnu ikke er kommet i mål med den nye
regnskabsinstruks.
• Det er bemærket, at bogholder ikke må være administrator i
fakturagodkendelsessystemet Aqoola, og at dette er ved at blive ændret.
• Det er endeligt bemærket, at der skulle have været udarbejdet en
undervisningsmiljøvurdering i 2021.
(Undervisningsmiljøvurderingen, er som det fremgår af FG’s hjemmeside udskudt
pga. corona-situationen til 2022, og den er netop sat i gang.)
Bestyrelses drøftede efterfølgende årsrapporten og revisionsprotokollatet.

Formanden takkede for en fin årsrapport, og hun underskrev ”Bestyrelsestjeklisten” og
”Bestyrelsens stillingtagen”, der er samlet i et dokument. Vicerektor og PWC blev
bemyndiget til at indberette årsrapporten, som underskrives elektronisk af bestyrelsens
medlemmer.

3. Økonomirapportering – bilag 3a, 3b, 3c og 3d
Vicerektor orienterede om gymnasiets økonomi. Orienteringen tog udgangspunkt i
bestyrelsesrapporterne og balancen for perioden 1. januar til 28. februar 2022
Hovedpunkterne i orienteringen var, at:
• udgifter og indtægter i de 2 første måneder af 2022 følger budgettet meget fint. Den
eneste større afvigelse er i forbindelse med elevernes studieture, hvor skolen agerer
bank. Afvigelsen skyldes udelukkende en periodisering af udgifter og indtægter.
• elevtallet ved opgørelsen i januar er helt i tråd med det forventede, mens elevtallet i
efteråret med det nuværende kendskab til elevsøgningen forventes at ligge ca. 10
under det budgetterede.
• resultatet for perioden 1. januar- 28. februar 2022 udviser et underskud på
361.427kr. mod det forventede underskud på 541.119 kr.
• der pr. 28. februar var en likvid beholdning på 16.965.425 kr.
• der pr. 28. februar var en kortfristet gæld på 6.731.880 kr.
• der pr. 28. februar var en langfristet gæld på 48.835.462 kr.
• årets resultat forventes uændret at blive et rundt nul
Bestyrelsen drøftede økonomirapporteringen.
Her kom det frem, at:
•
•

kantinen i 2021 har klaret sig bedre end frygtet – godt hjulpet af 2 større
arrangementer i efteråret.
gymnasiet ikke betaler negative renter af sit indestående i Danske Bank, idet
Danske Bank fungerer som koncernbank for den danske stat. Desuden blev det
nævnt, at hele gymnasiets indestående er sikret, også hvis banken skulle gå
konkurs.

Bestyrelsen tog økonomirapporteringen til efterretning.

4. Status på søgetal og elevfordeling, bilag 4a
Rektor uddelte en første analyse af søgetallet, og orienterede om situationen.
Herunder, at:
•

•

•

•
•

Favrskov Gymnasium har modtaget 241 1.prioritetsansøgere, hvilke er under det
forventede antal på 260-265. Analysen viser glædeligt, at de elever, der har bopæl i
Favrskov Kommune og som ønsker en stx-uddannelse stadig i meget høj grad vælger
Favrskov Gymnasium. Således er der kun 25 elever med bopæl i Favrskov Kommune,
hvilket er det næstlaveste antal de seneste 10 år, som har ønsket et stx-gymnasium i
Aarhus. Da der altid blandt de elever, der vender blikket mod Aarhus, vil være nogle,
der ønsker MGK eller som er eliteidrætsudøvere, så vurderes antallet på 25 at være
lå lavt, som det kan blive. Den negative konsekvens af det lave tal er, at der så heller
ikke er så mange ansøgere, som vil kunne blive fordelt til Favrskov Gymnasium i den
kommende fordelingsproces.
Forklaringen på det lavere søgetal skal findes i, at markant flere elever specielt fra 10.
klasse i Favrskov Kommune vælger en anden ungdomsuddannelse end STX. Der er
således 46 elever færre end året før med bopæl i Favrskov Kommune som har søgt
stx. Disse elever har primært søgt HHX i Aarhus og Randers og i mindre grad mod HF.
(søgningen mod HTX i vores fordelingsområde har de seneste 10 år været
nogenlunde konstant)
der i Aarhus og omegnskommunerne (Favrskov, Odder, Syddjurs, Skanderborg)
tilsammen er 208 ansøgere færre til stx. Heraf tegner Aarhus sig for de 83. I det
samme område er søgningen til HHX vokset med 114 elever. I Aarhus slår søgningen
til 10. klasse igen rekord. Således har 125 elever flere end året før ønsket at forsætte
i 10. klasse.
der i forbindelse med elevfordelingen i 2022 forhåbentligt kan fordeles 10 elever
ekstra til Favrskov Gymnasium fra de 3 overansøgte Aarhus gymnasier
(Katedralskolen, Marselisborg Gymnasium og Statsgymnasiet)
der er flere elever fra Trigeområdet end de foregående år.
det er vigtigt at oprette klasser, så der er plads til de eftertilmeldere, som normalt

•

henvender sig i løbet af sommeren. I sådan en situation er gymnasiets gode økonomi
en stor hjælp.
der selvsagt ikke er brug for en venteliste på Favrskov Gymnasium i år, da det
maksimale elevoptag er på 280. Ventelister er ikke tilladt fra 2023, og reglerne
ændres samtidigt, så det er rektor på den afgivende skole, der skal sige god for en
evt. elevflytning, og ikke som i dag rektor på den modtagende skole.

Bestyrelsen drøftede situationen.
Her kom det frem, at:
• flere bestyrelsesmedlemmer kan genkende den øgede interesse for HHX, og at det
kunne være interessant at komme i dialog med de elever, der vælger HHX
• det er meget vigtigt, at det igen bliver muligt at afholde orienteringsarrangementer
for nye elever og deres forældre, hvor man kan opleve atmosfæren på gymnasiet, og
hvor der kan informeres om bredden i gymnasiets udbud herunder om iværksætterklasserne. I den forbindelse blev det nævnt, at der kan være ide i at afholde flere
orienteringsarrangementer for elever, der går på efterskoler.
• der vedblivende skal arbejdes på at sikre gode transportforbindelser til gymnasiet, så
det f.eks. for elever i Søften opleves lige så let at komme til Favrskov Gymnasium
som til Aarhus.
Endeligt orienterede rektor i forlængelse af det seneste bestyrelsesmøde om de
fordelingsregler som vil gælde fra 2023.
Herunder, at:
• regeringen ikke har lyttet til de indvendinger og bekymringer, der er fremsat fra
mange sider.
• gymnasiets kapacitet bliver fastsat af 3 omgange: en beregningsteknisk kapacitet,
som udmeldes i efteråret, en foreløbig kapacitet i januar- februar som så kan blive
justeret i april til den endelige kapacitet. Bekymringen er at kapaciteten på Favrskov
Gymnasium klemmes i en forhåbning om, at få flere elever til de mindre og
nødlidende gymnasier.
• konsekvensen af lodtrækningselementet i de nye fordelingsregler meget nemt kan

blive at rigtigt mange elever skal flyttes og transporteres rundt.

5. Bestyrelsens input til resultatlønsprocessen, bilag 5a
Rektor orienterede om, at der i rammerne for indgåelse af resultatlønskontrakt står
beskrevet, at kontrakten indgås i forbindelse med det første bestyrelsesmøde i den nye
kontraktperiode (september-mødet), og at de centrale punkter allerede aftales på mødet i
marts måned. Det sidste er hensigtsmæssigt, idet planlægningen af et nyt skoleår netop sker
i foråret forud for skoleåret.
Rektor nævnte, at der i den nuværende resultatlønskontrakt er fokus på følgende punkter:
•
•
•

Profil – eksterne samarbejder
Profil – fag og studieretninger
Arbejds- og undervisningsmiljø

•

Kvalitetsudvikling

Bestyrelsen drøftede, bl.a. med på baggrund af erfaringer fra andre uddannelsesinstitutioner
hvilke input der skulle gives til kontrakten.
Her var der enighed om, at det helt overordnet er vigtigt, at der måles på indsatser fremfor
resultater, idet der kan være mange faktorer, som man som rektor ikke er herre over, til, at
et mål ikke nås.
På baggrund af drøftelsen blev det aftalt, at rektor i forslaget til efterårets kontrakt
indtænker: bæredygtighed i drift og undervisning, rekruttering af elever samt hjælp til
elever, der føler sig pressede.

6. Nyt fra gymnasiet
a) Status på Hjemstavn 2, bilag 6a
Rektor fortalte, at ventilationsanlægget samt solcelleanlægget, der er blevet
etableret i forbindelse med udskiftningen af taget på Hjemstavn 2, nu er taget i brug.
Ventilationsanlægget ser ud til at have den ønskede effekt på indeklimaet – CO2målerne, der hænger i nogle af klasselokalerne i hjemstavnen, er begyndt at lyse blåt,
hvilket indikere, at CO2-niveauet er fint.
Karoline, der er elevrepræsentant i bestyrelsen, fortalte samstemmende, at
indeklimaet i hjemstavnen opleves meget forbedret, og hun tilføjede, at støjen fra
anlægget er så begrænset, at man nemt kan leve med det.
Rektor nævnte afslutningsvist, at projektet vedrørende udskiftningen af tag i
Hjemstavn 3 er på vej i udbud, og at det er meget spændende hvor tilbuddene ligger
ret prismæssigt.
b) Eksamen 2022, bilag 6b
Rektor orienterede om sommereksamen 2022, som nok en gang er påvirket af
Corona.
Således vil 3.g-eleverne gå til eksamen i et reduceret antal eksaminer, nemlig 4. Det
drejer sig om skriftlig dansk, SRP og 2 mundtlige A-niveaufag. Det formodes, at der
har været politisk interesse i at de færre eksaminer, som 3.g-eleverne skal til
eksamen i, skal have tyngde, og derfor er A-niveaufag - også selv om disse to er
blandt de, der er mest berørt af corona-tiden.
c) Nyt sundhedsudspil, bilag 6c
Rektor orienterede om den del af regeringens nye sundhedsudspil, der handler om
unge og alkohol. I udspillet er der lagt op til at gymnasier i et geografisk
sammenhængende område skal gå sammen for at udvikle fælles alkoholpolitikker for
at nedbringe de unges alkoholindtag.

Bestyrelsen drøftede udspillet herunder gymnasiefesters sociale funktion, og
muligheden for ved festerne at købe alkoholfri drikkevarer ud over vand og
sodavand. Der var enighed om at følge udviklingen tæt.
d) Tættere på II, bilag 6d
Rektor fortalte i forlængelse af orienteringen på det seneste bestyrelsesmøde om
regeringens ønske om at etablerer op til 18 nye udbud af ungdomsuddannelser, så
flere unge kan tage en ungdomsuddannelse lokalt. Her nævnes Hadsten som en af de
byer, som ikke har alle typer ungdomsuddannelser. Der er forlydender om, at vi kan
forvente nyt omkring påske, og øret holdes tæt på skinnen. I forlængelse heraf
fortalte rektor, at der ikke er nyt om ny institutionslov, som måske vil indeholde en
harmonisering af bestyrelsernes sammensætninger på tværs af de gymnasiale
ungdomsuddannelser eller om ny taxametermodel.
Bestyrelsen tog punkterne under nyt fra gymnasiet til efterretning.
Endeligt drøftede bestyrelsen gymnasiets udfordringer med parkering.
Her kom det frem, at parkeringspladser er en knap ressource i området omkring
gymnasiet, og at en del af personalets parkeringspladser bag bommen ved Hovvej
bliver prioriteret de elever, der har langt til skolen eller som etablerer samkørsel.
Generelt er der en fin dialog med naboerne, herunder spejderne, og der er håb om,
at der kan findes nogle gode lokale løsninger.
9. Evt.
Intet

Rektor viderebragte en hilsen fra tidligere borgmester og udtrædende bestyrelsesmedlem
Nils Borring, og formanden afsluttede mødet med en tak til bestyrelsesmedlem Britta
Dooleweerdt Erhardsen for sin mangeårige indsats i gymnasiets bestyrelse, og formanden
glædede sig til en spændende ny 4-årig periode på et godt gymnasium med gode elever og
et godt personale.

Hadsten, den 23. maj 2022
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