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Referat af bestyrelsesmøde den 17/9-18 
Kl. 14.45 i lokale E14/E15 

Tilstede: Claus Schleiter, Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Stefan Gamrath, Anette Kondrup, 
Annette Bundgaard, Peter Holm, Emil Jensen og Tobias Hansen 
Afbud: Peter Holm 

Referent: Niels-Peter Andersson  

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2) Godkendelse af referat 

Godkendt. 

3) Orientering om skolestart for 1.g elever, gym10 og HF 
Vi har optaget 105 STX elever og hele 48 HF'ere. Det giver 6 pæne store klasser á gns. 
25,5 elever. Der er optaget 26 elever i Gym10 

4) Status økonomi og regnskab (bilag 1) 

Budget 2018  

Det gode optag af elever pynter jo noget  pä  resultatet og det råderum, der er  sä  vigtigt i et 
reform  är  - og ikke mindst  forste  HF'  är.  

Indtil videre går året nogenlunde som forventet. Der er foretaget de investeringer, der var 
planlagt - og de har ikke afstedkommet nogen overraskelser. 
Der er endvidere fundet en brugbar og meget økonomisk løsning  pä  belysningen i kantinen, 
der jo også tjener som "eventsal". Problemet har været de meget specielle pærer der 
bruges, ligesom samspillet med lysdaemperen har skabt problemer ifm. evt, nye lamper. 
Alt dette er nu  lost!  Disse særlige pærer kan nu leveres som LED-pærer - og der er også 
fundet en losning  pä  "Iysdæmperfunktionen". Alt i alt en investering på kr. 100.000. 

Derudover er det besluttet at færdiggøre opgraderingen af udsugningsanlægget således, at 
fællesarealerne i a-og c-fløjen inddrages. Investeringen anlægsbogfores og står fint mål 
med besparelsen. 
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Besparelsen er i alt beregnet til mellem kr. 15.000 - 30.000 pr  är,  inkl. 
kantinebelysningen. Spændet dækker over kWh-forbruget ifm. belysningen. Vi  gär  fra 
100watts pærer til 20 watt LED, så forventningerne er høje. 

Derudover er der foretaget en samlet renovering af C2 og C4, der er naturfagslokaler. I 
begge lokaler er tavle- og lysinstallationen omlagt til LED. Der er lavet nye arbejdsborde og 
mørklægning. Dette sammen med de nye møbler, der er en del af den "faste" årlige 
investering i klasserumsmøbler, betyder at arbejdsmiljøet i disse lokaler nu er i top. Prisen 
for alt dette er under kr. 75.000 + løbende afskrivning. 

Alle planlagte initiativer er hermed afsluttet - og indenfor rammen. 

Lønberegningen holder fortsat og er reguleret for de tidligere nævnte 
overenskomststigninger. 
Som vanligt afventer vi en evt. timebanksrest i december og ministeriets korrektion af pris-
og lønreguleringen som følge af 0K2018 (mere herom nedenfor). 

I brevet fra ministeriet vedr. FFL2019 er de forventede dispositionsbegrænsninger i 2018 
fsa "omlægning af barselsfonden" 3 mio. og "effektivisering af indkøb fase 12" kr. 18 mio., 
for hele ministerområdet, nu endeligt opgjort og betyder en samlet besparelse  pä  kr. 21 
mio. Jeg har afsat kr. 100.000, hvilket nok er i den høje ende, men jeg har ingen mulighed 
for at regne  pä  evt. scenarier, da jeg ikke kender nøgletallene. Jeg er dog overbevist om at 
beløbet dækker fint. Ministeriet har meddelt at den endelige udmøntning vil tilgå 
institutionen "i  lobet  af 2018". 

Det beregnede resultat for 2018 viser således et spinkelt overskud - og dækker kun lige en 
nødvendig buffer. Derudover "tæller" vi først 1g elever midt november med økonomisk 
effekt tilbage til august 18. Vi håber  pä  en netto tilgang. 

Budget 2019  

Alle takster er opregnet til det forventede pris- og lønniveau for 2019. Bygningstaksten er 
således opskrevet med 0,5  pct.  (anlægsindeks) og øvrige takster med 0,9  pct.  
Til gengæld vil der  pä  ÆFL2019, for disse takster, ske reduktioner som  folge  af korrektion 
af pris- og lønreguleringen afledt af overenskomstforhandlingerne i 2018, svarende til 17 
mio. kr.  pä  hele undervisningsministeriets område. Reduktionen får virkning fra 2019 og 
frem. 

Omprioriteringsbidra  get  består fortsat og er viderefort til 2022. Dette betyder den 
sædvanlige takstreduktion  pä  2  pct.  i 2019, 4  pct.  i 2020, 6  pct.  i 2021 og 8  pct.  i 2022. 
For os betyder det cirka 0,75 mio. om  året. 
Som noget nyt er der i teksten tilføjet at "479 mio. kr. (værdien af 
omprioteringsbidragspuljen) i 2022 vil blive må/rettet initiativer  pä  undervisningsområdet". 
Hvordan de penge udmøntes henstår indtil videre i det uvisse. 

Yderligere takstreduktioner vedr. Indkøbs fase 12, der udover dispositionsbegrænsningen i 
2018 også omfatter udmøntningen af et effektiviseringspotientiale  pä  1,1  pct. pä  
fællesudgiftstaksterne i 2019. Dette svarer til  ca.  kr. 30.000. 

Et enigt folketing vedtog slut maj 4 lovforslag om nye "Forberedende Grunduddannelse", 
der betyder at bl.a. de udbudte ungdomsuddannelser skal nedbringe deres udgifter til 
markedsføring. FFL2019 omfatter derfor yderligere takstjusteringer  pä  fællesudgifterne 
som  folge  af reduktion af markedsføringsudgifterne  pä  1,5  pct.  Dette svarer til  ca.  kr. 
40.800. 



Undervisningstaxameteret reduceres yderligere, i mindre omfang, som  folge  af ændring af 
opgørelsestidspunktet for det fleksible klasseloft svarende til 0,1  pct.  2019 og 2020. 
Svarende til  ca.  kr. 19.000. Undervisningstaxametret til HF nedsættes med mindre en 0,1  
pct.  fra 2019 og frem. Svarende til  ca.  3.000 pr. år. 

Til gengæld hæves undervisningstaxametret med 0,5  pct.  som følge af indførelsen af en 
ekstra prove  pä  STX fra 2020 og frem. Ligesom  uy.  taksten  pä  HF forhøjes med 0,9  pct.  
som følge af udvidede fagpakker/timetal fra 2019 og frem. 

En enkel god nyhed er der heldigvis også blevet plads til. Det sociale taxameter videreføres 
på FFL2019 med udgangspunkt i den gamle beregning. Dette skyldes, at genberegningen 
fortsat afventer resultatet af evalueringen af det sociale taxameter. Der nævnes ingen 
tidshorisont. 

Som noget nyt er der pr. 1/1 2018 indført investeringsrammer for de statslige selvejende 
uddannelsesinstitutioner. Dette indebærer, at der fastsættes et niveau for institutionens 
samlede investeringsbudget. På FFL2019 er der fastsat et niveau på 1.400 mio. kr. årligt i 
2019-2021 og 1.260 mio. kr. i 2022, på undervisningsministeriets område. 

2 gange om året indkalder ministeriet institutionernes tal til brug for kontrol med at 
rammen overholdes. Overskrider institutionerne den samlede ramme, i budgetfasen, 
forbeholder ministeriet sig ret til at stoppe den planlagte aktivitet, efter en individuel 
vurdering. 

I år blev 2 institutioner således bedt om at udskyde deres planlagte investering. 

Til mødet d. 17/9 vil formanden derfor blive bedt om at underskrive oversigten over vores 
forventninger til kommende års investeringer. Oversigten, der er udarbejdet iht. 
vedligeholdelse- og investeringsplanen, blev behandlet  pä  bestyrelsens møde d. 14/12 
2017 og skal indsendes til ministeriet. 

Endnu en god nyhed kommer fra Nykredit, der er vores realkreditinstitut. Den bidragssats-
rabat vi, som erhvervskunde, fik i 2018 fortsætter i 2019. Rabatten på 0,15  pct.  betyder at 
vi kan fastholde bidragssatsen  pä  0,7  pct.  pr.  är.  Besparelsen beløber sig til 30.000 kr. 

Af vedlagte bilag ses nettoresultatet (estimeret) af takstreguleringerne fsa FFL2019 og 
B02020. 

Det beregnede resultat for 2019 er, udover takstreguleringerne, præget af de 
overenskomstmæssige lønstigninger - og særligt for lærerlønnens vedkommende, også 
resultatet af oprettelsen af 2 HF-klasser. 

Mht. BO - året 2020 skyldes den forventede elevnedgang primært at 3g' årgangen i 2019 
er meget stor - og optaget på 1g/1hf i 2020 forventes af være uændret. Stigningen i 
lærerlonudgiften skyldes primært et fuldt  är  med HF/2 klasser - og en forventning om at 
dette fortsætter. I BO-2020 er lærerlønnen forsigtigt reguleret for en forholdsmæssig 
pensionering. 



5) Status resultatløn 2017-2018 (bilag 2) 

Bestyrelsen diskuterede bilag 2 og vedtog at udmønte kontrakten med 95%. 

6) Udkast til resultatløn 2018-2019 (bilag 3) 
Udkastet blev diskuteret. Formanden og Rektor retter i fællesskab kontrakten til og sorger 
for at den bliver formidlet til UVM. 

7) Skolens vision og profit 2019-2024 
Bestyrelsen indledte en diskussion af skolens vision og profil 2019-2024. Bestyrelsen 
foreslog forskellige samarbejdspartnere der kunne være med til at  gore  profilen mere 
tydelig f.eks.  Geoparken  eller samarbejde med Iværksætter-miljøet i Odsherred. 
Arbejdet med skolens vision og profil skal have sammenhæng med de demografiske 
udfordringen for området. Det blev aftalt af Rektor planlægger næste bestyrelsesmode som 
et strategi-seminar. Til seminaret inviteres udefra kommende aktorer i området. 

8) Nyt fra lærere, elever og tap 
Tobias orienterede om elevrådets arbejde for at integrere HF-eleverne i OG-fællesskabet. 
Stefan orienterede om arbejdet med nye lærerplaner i STX og HF 
Næstebestyrelsesmøde d. 12. dec. kl. 14:45 
Det blev aftalt at næste mode afholdes  pä  Dragsholm Slot 
Evt. 

/Niels-Peter 



as Yohannes Hansen  

Referat bestyrelsesmøde 17. september 2018 

gOL-L-ect L kuu..1-vri_k—f 2o1 cf - 19 

Afbud: 

Claus Steen Madsen  Claus Schleiter 

Formand  Næstformand 

 

Peter Holm 

Y.2,Ä0  

Stephan Gamrath 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

