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Bestyrelsesmøde d. 12/6 2017 kl. 8:00-10 på Bjerringbro Gymnasium 
 

Dagsorden: 
 

1. Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen 
Præsentationsrunde 
PLO fortæller om vores bestyrelsesarbejde i store træk 
 

2. Opfølgning på sidste møde – Referatet underskrives. 
 

 Bilag 2 Referat af bestyrelsesmøde 2017-04-03 
 

3. Organisationsændring på BG 
Britta Larsen, som er uddannelsesleder med ansvar for bl.a. skemalægning og markedsføring har 
fået nyt job pr. 1. august. Vi har i den forbindelse orienteret Peter Lykke, Martin Sanderhoff og 
samarbejdsudvalget om, at ledelsen ikke ønsker at genopslå uddannelsesstillingen. Vi har dygtige 
lærere i huset, som kan overtage såvel kreative som administrative opgaver uden at have 
ledelsesbeføjelser. Det gælder også arbejdet i styregruppen for grundskolesamarbejdet. Den 
resterende ledelse og administrationen forøger deres tid til ledelse og administration det 1. år, og 
på den måde får vi afprøvet en ny model med en smallere ledelse.  
Der gives en nærmere redegørelse på mødet. 
 

4. Internt (lukket punkt) 
 Medarbejdertrivselsundersøgelse MTU 

På sidste møde orienterede vi kort om resultatet af årets MTU. På dette møde får I en kort 
opfølgning ud fra status: For at styrke dialogen og samarbejdet mellem lærerne og ledelsen 
har vi planlagt et udviklingsarbejde med erhvervspsykolog Ejnar Bryld. Vi vil gerne tage en 
åben debat med hinanden: Hvad er en god leder? Hvad er en god medarbejder? Hvordan 
håndterer vi bedst muligt nye (forandrings)processer i samarbejde? 
 

 3. g elevernes sidste skoledag 
Vi fik en fornuftig løsning – nogen vil mene lidt tam – men vi undgik fulde elever på skolen i 
dagtimerne.  
 

 Politiske / strategiske tiltag siden sidst. Drøftelse punkt for punkt. 
1) Mødet med Viborg Kommune – Bilag 4.1 (Peter og Martin) 
2) Opfølgende møde med Chris Hansen (Dorte) 
3) Nye valgfag for grundskoleelever (Claus) 
4) Møde med Tungelundskolens ledelse (Claus) 
5) Orientering om uddannelsesnetværk i Viborg Kommune Bilag 4.5a og 4.5b (Dorte) 
6) Orientering om kommunalt tiltag i form af ønske om fælles rusmiddelpolitik  
    Bilag 4.6 (Dorte) 
7) Orientering om seneste møde i Undervisningsministeriet om fordeling af elever – som 
aftalt arbejder jeg for, at regionen får større indflydelse på kapacitet, men der er en 
udvikling i sagen, som jeg mener bestyrelsen skal kende til – Vesthimmerlands historien 
2017 – Bilag 4.7 (Dorte) 
8) Høringssvar om hf på Favrskov Gymnasium – Bilag 4.8 (Dorte) 
9) Samtale med regionspolitiker om udpegning (Dorte) 
10) Der er endnu ikke aftalt møde med bestyrelserne på grundskolerne. 
11) http://www.midtiheleverden.dk/uddannelse. Stiftende generalforsamling afholdt 22/5. 

http://www.midtiheleverden.dk/uddannelse
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 Udpegning og udpegningsret 
Skal vi ændre på udpegningsretten? 
 
 

5. Budgetopfølgning 1. kvartal og fremlæggelse af nyt budgetforslag for 2016 (AJ/DG) 
 Bilag 5.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2017 (Ingen bemærkninger) 
 Bilag 5.2 Budget 2017 nr. 3 til godkendelse i bestyrelsen 

Vi arbejder på at kunne fremsende et nyt budget som følge af ændringer på lærerlønsiden i 
forbindelse med organisationsændringer. I det nye budget vil der også være justeringer i 
forhold til et merforbrug på IT-siden. Besked pr. mail fredag d. 9. juni 17. 
 

6. Bestyrelsesformandens punkt 
Herunder: Drøftes fastsættelsen af bestyrelsens honorar for indeværende finansår. Drøftelse af 
punkter, som ønskes taget op på næste møde mv. 
 

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne 
 

8. Resultatkontrakten – status (hvis der er tid og ellers udskydes punktet) (Claus) 
 

9. Forslag til mødedatoer for bestyrelsen i det kommende skoleår (2017-18) 
 

 torsdag d. 21/9 (måske problematisk pga SR-dag på BG) 
 torsdag d. 7/12  
 torsdag d. 22/3 
 torsdag d. 7/6 - evt. en uge senere, da vi slutter senere/DG 

 
 

10. Evt. 

 
 
 
 
 
 

Mvh Peter og Dorte 


