Referat af
Bestyrelsesmøde
Rybners
Onsdag den 19. december 2018 kl. 09.00
Mødet afholdtes i Boxen, Sp. Møllevej 72, 6700 Esbjerg
Der er afbud fra Annette Godsvig, Helle Vad, Claus Lykke og Birthe Friis

1. Underskrivelse af referat af 25. oktober 2018
Referatet blev underskrevet
2. Meddelelse fra Bestyrelsesformanden
Bestyrelsesformanden oplyste, at Peter Amstrup i forlængelse af seneste Formandskabsmøde havde oplyst Formandskabet, at hans kontrakt med Rybners udløber 31. maj 2019,
og at han ikke ønsker kontrakten forlænget. Formanden sagde videre, at et forløb om en
nyansættelse sættes i gang umiddelbart efter jul, men at skolen er i så god drift, at man
kan vente på den rette. Claus Boel fandt det dog vigtigt, at en nyansættelse var på plads
1. juni. Bestyrelsen drøftede dette kort, og Formandsskabet vil fortsætte processen og
holde bestyrelsen underrettet.
3. Budget 2019
ANS præsenterede forslaget til Budget 2019. En del økonomiske forudsætninger har ændret sig siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af den endelige Finanslov 2019, og ANS
gjorde opmærksom på, at bl.a. taksterne kan ændres en smule, da vi ikke har det endelige takstkatalog fra ministeriet, ligesom de lovede kvalitetsmidler endnu ikke er indregnede, da de ikke er endeligt udmøntede.
Også i år har det været nødvendigt at finde besparelser, da indtægterne budgetteres til at
falde med 16 mio. kr. ANS blev spurgt, om også administrationen er udsat for besparelser, og denne svarede, at fraset udgifter til lys, varme og husleje havde administrationen
sparet 4-5 %. ANS gennemgik herpå de enkelte poster og det fordelte regnskab samt
skolens KPI’er som fremsendt til mødet.
Der udspandt sig efterfølgende en længere diskussion om prioriteringen af skolens midler, idet Claus Boel fandt, at EUD-områdets indtægter ikke hang sammen med de – fandt
han – for få investeringer i EUD-området, der er nødvendige, da vi mangler faglærte. Vi
må ikke udsulte de små afdelinger.
ANS og LAK bemærkede, at der i 2019 investeres i smedeafdelingen, i Levnedsmiddelafdelingen, Varde, Industriteknikeren m. fl. ligesom der oprettes nye EUD-uddannelser,
mens investeringerne er lavere i gymnasierne, hvor hovedinvesteringen er i undervisningen.
PA fandt, at skolens budgetter afspejler, at vi er én skole og investeringer skal afspejle
vores formål og vor strategiske indsats, samt at det er nødvendigt, at alle opfatter Rybners som én skole.
Finn K. Marcussen fandt, at der må være forståelse for, at særligt gymnasierne er pres-
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sede bl.a. pga. det fortsatte omprioriteringsbidrag. Men i de globale midler bør man tilgodese EUD, hvor medarbejderne i de mindre afdelinger knokler for at få små holdstørrelser til at løbe rundt.
Johanne Gregersen fandt det ligeledes, at også gymnasieelever bliver gjort opmærksomme på håndværkervejen, hvilket fik Lars Katzmann til at repetere, at Rybners i 1½ år
har arbejdet med Student til EUD-projektet og som eneste skole faktisk har fået et helt
hold i gang.
Formandskabet og ledelsen tog de faldne bemærkninger og overvejelser til efterretning.
Finn K. Marcussen foreslog i forlængelse af budgetdrøftelsen, at beløbet til Ny Løn, der
er afsat med 0,1 % i budgettet hæves til 0,2 %. Bestyrelsesformanden medgav gerne, at
han ved vedtagelsen af budgetforudsætningerne havde lovet et højere beløb, hvis der var
rum dertil, og det mente han, der var, og bestyrelsen besluttede at hæve beløbet til Ny
Løn til 0,2 %, hvor de sidste nye 0,1 % afsættes som engangsbeløb.
Herpå blev budgettet godkendt.
Johanne Gregersen gjorde opmærksom på, at der i regeringen arbejdes med nye forslag
til taxametre og skolen skal holde øje dermed.
4. Renovering af smedeafdelingen
ANS redegjorde på låntagning til renoveringen af smedeafdelingen, hvortil der er modtaget tilbud fra Realkredit Danmark og et indikativt tilbud fra Nykredit. Skolens revisor,
ledelsen og skolens Formandskab vurderer, at RD-tilbuddet er det bedste valg. ANS
præsenterede det indkomne tilbud fra RD. Bestyrelsen bifaldt dette.
Derpå præsenterede ANS det forventede renoveringsforløb i smedeafdelingen.
5. Skills 2021
Lars Katzmann oplyste, at Esbjerg Kommune sammen med Rybners vil ansøge Skills
Denmark om gennemførelse af Skills i Esbjerg i 2021, og at han inden 15. januar med Ekommune indsender ansøgning herom på vegne af kommunen.
Esbjerg kommune har afsat 10 mio. kr. til projektet, og Region Syddanmark sponserer
2½ mio. kr. Totalt forventes regningen at blive på 15 mio. kr., og resten forventes dækket af andre kommuner – ikke af Rybners, der dog kan forventes at måtte lægge en del
arbejdstimer til projektet. Man vil anvende Blue Water Arena og i alt skal der anvendes
20.000 m2, hvoraf en del bliver i et telt. LAK finder, at Skills i Esbjerg ikke skal være
en one-off, men et led i en længere kampagne for at få flere elever på erhvervsskolen.
Vort samarbejde med kommunerne går godt, fastslog LAK, og arrangementet her kan
gøre det endnu bedre.
Henrik Vallø fandt, at det er en fantastisk mulighed for at få flere faglærte til erhvervslivet.
Bestyrelsen bifaldt tiltagene.
6. Fra Folkeskole til Faglært
Lars Katzmann oplyste om de seneste lovændringer i forhold til EUD-området, hvor en
række nye muligheder er besluttet i Folketinget – bl.a. understøttelse af kommunernes
placering af 10. klasser på erhvervsskolerne.
Præsentationen var præcis og omfattende, og denne vedlægges referatet.
LAK oplyste videre, at skolen har nedsat en projektstyregruppe, da der er tale om mange
tiltag, og denne skal arbejde sammen med en projektgruppe nedsat i Esbjerg kommune.
Et tilsvarende tiltag findes allerede i Varde, idet kommunens 10. klasse er placeret på
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Campus i Handelsskolens regi – med en overgangsfrekvens på 68 %!
Henrik Vallø fandt, at denne mulighed for placering af 10. klasser på Rybners, hvor vejledningen naturligvis skal være til alle ungdomsuddannelser, er et rigtig godt tilbud, og
Britta Boel oplyste om hvorledes Varde Kommune arbejder med praktik for skoleelever
i virksomheder samt virksomheders arbejde direkte i folkeskoleklasserne.
Bestyrelsen ser frem til det videre arbejde med mulighederne.
7. Klasseloft på gymnasierne
Rybners Gymnasier har i forhold til lovgivningen opgjort sine klasser med henblik på
opfyldelse af krav om ikke at have over 28 elever i klasserne. Opgørelsen kræver forelæggelse for bestyrelsen samt dennes accept. Rybners Gymnasier opfylder kravene, og
bestyrelsen godkendte papirerne.
8. Skolens Udbudspolitik
Undervisningsministeriet kræver, at den enkelte skole årligt fastlægger retningslinjerne
for skolens udbudspolitik på Voksen/Efteruddannelsesområdet, og ledelsens forslag er
udarbejdet og udsendt med dagsordenen.
Forslaget blev godkendt af bestyrelsen
9. Ansøgning om forlængelse af HF på Rybners
Skolens ansøgning om fortsættelse af HF blev imødekommet med ministeriets skrivelse
af 7. december, der var vedlagt dagsordenen.
PA orienterede kort om det lange forløb. Bestyrelsen bifaldt godkendelsen
10. Honorering af bestyrelsens Formandskab
På bestyrelsesmøde den 27. oktober 1998 besluttede bestyrelsen i overensstemmelse
med den af Undervisningsministeriets tilladte mulighed at honorere bestyrelsens Formand og Næstformand som principbeslutning. PA oplyste, at denne beslutning skal fornys årligt, og ledelsen indstiller, at Formandskabet fortsat honoreres med det maksimale
beløb i forhold til ministeriets retningslinjer, hvilket er 50.000 kr. til Formanden og
25.000 kr. til Næstformanden, hvis skolen har over 2000 årselever.
Bestyrelsen godkendte forslaget
11. Legater
Skolen har årligt og i mange år uddelt Bestyrelsens gave og H. Henriksens legat til julefrokosten til medarbejdere, der har gjort en særlig fortjenstfuld indsats i årets løb - Bestyrelsens gave til en administrativ medarbejder samt H. Henriksens legat til en underviser.
H. Henriksens Legat er løbet tør for midler, hvorfor Rybners fra 2018 kun uddeler Bestyrelsens Gave til samme samlede målgruppe.
PA redegjorde for årets modtagere.
12. Eventuelt
Bestyrelsesformanden gjorde opmærksom på, at bestyrelsen kunne medtage sin julegave, der bestod af 2 flasker vin.
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LAK oplyste, at skolen modtager 250.000 kr. til sit arbejde med digitalisering som projekt på EUD-området.
Der spurgtes ind til en mail-korrespondance mellem en gymnasielærer på skolen og skolens bestyrelsesformand. Indholdet i diskussionen aftvang ikke nogen egentlig interesse,
men i højere grad forundring over formen.
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