Bestyrelsesmøde d. 20. marts 2018 kl. 14-16:30 på Bjerringbro Gymnasium
__________________________________________________________________________

Referat:
Deltagere: Peter Lykke-Olesen, Martin Sanderhoff, Niels Dueholm, Søren Thomsen, Signe Skovmand, Dorte
Gade, Annette Jensen, Rikke Christensen, Stine Jespersen (elev), Aleksander Jensen (elev), Claus Kjeldsen.
Fraværende med afbud: Henrik M. Mogensen, Hanne Fonnesbæk
1. Opfølgning på referat. Underskrive (CK)
➢ Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2017-12-14
Dorte Gade: Nogen af os har spist en frokost på Kongensbro Kro med Peter tidligere i dag. Vi vil
gerne sige tusinde tak til Peter for hans 11-årige arbejdsindsats i bestyrelsen for Bjerringbro
Gymnasium.
2. Vedtægter m. evt. justering.
➢ Bilag 2.1 Vedtægter m. forslag om 2. selvsupplering (foreligger v. mødet).
➢ De nye vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
➢ De nye vedtægter offentliggøres på skolens hjemmeside.
3. Årsregnskab 2017 (Kim Vorret, PWC / AJ / DG)
➢ Bilag 3.1 Årsrapport for 2017. Hard-copy udsendes m. post
➢ Bilag 3.2 Revisionsprotokollat 2017 Hard-copy udsendes m. post
➢ Bilag 3.3 Regnskab for det administrative fællesskab (AJ medbringer til underskrift)
Kim gennemgik Årsrapporten.
- Jeg vil begynde min gennemgang på side 12, hvor vi ser på Hoved- og nøgletallene for BG. Og
resultatet for 2017 er flot: Der er styr på likviditeten. Udviklingen i lønomkostninger pr. 100
årselever ser fin ud.
- Side 14: BG har en flot fuldførelsesprocent (93% i 2016). Arbejdstidens anvendelse ser fornuftig
ud – men indikator 2 er en lidt svær størrelse, da den kan gøres op på mange måder.
- Side 23-25: Resultatopgørelse og balancen (passiver/aktiver) ser fornuftig ud.
- Side 26: Pengestrømsanalyse viser en fin afskrivningsgrad.
-

Peter Lykke-Olesen: Hvad skal vi holde øje med?
Kim Vorret: I skal have styr på nøgletallene – lønsiden er tungest.
Peter Lykke-Olesen: Vil det være fornuftigt at øge omkostningerne til markedsføring?
Kim Vorret: Ja, det kan skolen godt. Men man ved aldrig, om man får noget ud af sine
markedsføringskroner. I har et godt økonomisk udgangspunkt for at kunne udvikle skolen.

4. Bestyrelsens stillingtagen til revisorprotokollen for årsregnskabet samt bestyrelsens tjekliste (AJ)
➢ Bilag 4.1 Bestyrelsens stillingtagen til revisors kritik (AJ medbringer bilag til underskrift)
➢ Bilag 4.2 Bestyrelsens tjekliste
➢ Bilag 4.3 Bestyrelsens tjekliste m. DG kommentarer.
-

Kim Vorret: Er der nogen i bestyrelsen, der har kendskab til besvigelser? – Det er der ikke!
Der arbejdes med Persondataforordningen, s. 251.
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Skolen har ikke overholdt 60-dages reglen for kørselsgodtgørelse, s. 256. Men det er der nu
taget højde for – også med tilbagevirkende kraft. Med det samme at gymnasiet blev
opmærksom på dette forhold, blev der korrigeret. Det er tilfredsstillende.
Peter Lykke-Olesen: Jeg har modtaget et brev fra STUK ang. resultatlønskontrakten: STUK ser
ikke gerne, at rektor får 100% på ekstrarammen udbetalt flere år i træk. Da hverken PWC eller
skolen har modtaget dette brev, sender Peter det til Dorte Gade, Claus Kjeldsen og Kim Vorret .
Kim Vorret ang. Benchmarking side 260: Det er klart, at et lille gymnasium som BG er udfordret
på forskellige parametre i en produktivitetsmåling, der beregner omkostninger pr. 100
årselever (det gælder fx ledelse, administration og bygningsdrift).
Udviklingen i undervisningsomkostninger pr. årselever (side 261) ser fin ud i forhold til, at vi er
en lille skole.
De Socioøkonomisk referencer side 263-264 peger på, at der skal være fokus på løfteevnen i
biologi C og Engelsk B.
Bestyrelsens tjekliste er gennemgået, og det gav ikke anledning til kritiske bemærkninger. Dette
punkt skal fremover på dagsordenen, inden revisors gennemgang af årsregnskab.

5. Søgetal samt drøftelse af strategi for det kommende skoleår.
Under dette punkt inddrager vi relevante punkter fra dette års resultatkontrakt.
- Dorte Gade: Vi havde håbet og troet på et søgetal på 100 elever. Vi havde således en fin
orienteringsaften i januar med 130 gæster.
- Jeg har prøvet at lave en fremskrivning med samme frekvens som dette års søgetal (70 elever).
Med et øget karakterkrav fra 4 til 5 efter 8. klasse giver det i fremtiden en prognose på 70
elever.
- Vi kan ikke gå imod, at der er politiske vinde, der tilsiger, at de unge skal søge erhvervsskolerne.
- Vi er derfor nødt til at lave nogle gode samarbejder med vores fødeskoler.
- Vi har leget med tanken om et øget samarbejde med andre gymnasier for at opnå en større
robusthed.
- Vi har også kigget lidt på muligheden for at sende elever til oversøiske rejser sammen med
andre gymnasier.
- Vi prøver også at undersøge muligheden for en øget samarbejde med NVH og Grundfos.
- Peter Lykke-Olesen: Til næste bestyrelsesmøde skal vi have en beregning på, om vi kan lave
skole med 70 elever i længden. Jeg tror, at der skal et eller andet mere til. Der skal ske noget
helt nyt og anderledes – BG kan ikke stå på egne ben med 70 elever pr. årgang.
- Martin Sanderhoff: Hvis Dorte skal tilpasse skolen til 70 elever pr. årgang, hvor meget kommer
vi så til at bløde økonomisk i første omgang? Det skal vi bruge en beregning på. Derfor er det
også vigtigt, at vi nu får en ny bestyrelse med 2 selvsupplerende medlemmer, der kan hjælpe os
med at lave nye forpligtende samarbejder. Vi skal kunne se for os, at skolen får et plus i
driftsregnskabet inden for en overskuelig fremtid.
- Niels Dueholm: Lad os nu ikke glemme, at vi lige nu har et flot regnskab: Vi har gode
økonomiske nøgletal, vi har en flot gennemførelsesprocent og et flot eksamensgennemsnit for
2017.
- Martin Sanderhoff: Det er rigtigt, men det er vigtigt, at der ligger en analyse af de økonomiske
nøgletal i lyset af de 70 ansøgere, så den kommende bestyrelse har et solidt
beslutningsgrundlag.
- Dorte Gade: Vi skal arbejde med vores udbud – og det har vi allerede gjort med Businessstudieretningen.
- Peter Lykke-Olesen: Hvad med Ministerens tanke om profil-gymnasier?
- Dorte Gade: Vores gymnasium er allerede et profil-gymnasium pga. Businessstudieretningerne. Det er vigtigt, at vi kan genetablere det tætte tværkommunale samarbejde
til Ans (Silkeborg) og Ulstrup/Tungelund (Favrskov).
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Niels Dueholm: Det bliver ikke socialdemokratiets holdning, at 10. klasse skal henlægges til
erhvervsskolen. Og her er vi (lokalt) enige med Venstre i Viborg Kommune.
Søren Thomsen: Nu laver man EUD 8 og EUD 9 – og det handler bl.a. om at flytte elever fra en
gymnasial uddannelse til EUD. Man kunne godt forestille sig et sporarbejde mellem BG og
Bøgeskovskolen.
Signe Skovmand: Vi (faggrupperne) har et godt samarbejde med folkeskolerne. Og det kan vi
godt udbygge.
Dorte Gade: Skulle vi ikke sætte et øget samarbejde i søen med grundskolerne (i stedet for alm.
markedsføring)?
Signe Skovmand: Vi får ikke solgt godt nok, at der er store fordele ved at være en elev på et lille
gymnasium: Vi kan tage til Bruxelles med alle eleverne – det kan de andre ikke.
Dorte Gade: Kunne man få en 10. klasse til Bjerringbro? Kunne man få en BG-sproglærer til at
undervise i spansk eller tysk i grundskolen?
Peter Lykke-Olesen: Dette skal den nye bestyrelse arbejde med.
Søren Thomsen: Er der nogen institutioner, der budt sig til i forhold til en fusion?
Peter Lykke-Olesen: Nej, men vi har heller ikke søgt en partner.
Dorte Gade: Vi har et medarbejdermøde i morgen og et inspirationsmøde d. 5/4, hvor vi vil tale
med personalet om, hvad vi kan gøre for at klare udfordringerne. I den forbindelse har vi talt
om at få nogen udefra til at kigge på os for at inspirere os til at gøre noget anderledes.

6. Bestyrelsesformandens punkt
- Bestyrelsesforeningen har lige afgivet en betænkning om ”demokratisk dannelse”. Den
demokratiske dannelse består bl.a. i, at eleverne deltager i festforeninger, elevråd og
bestyrelsesarbejde.
- Vi har været optaget af drøftelsen af elevfordeling: Hvad kan man gøre for at lave en mere
”fair” fordeling af elever, der beskytter ”de små gymnasier” over for de store. Og så har vi
været optaget af diskussionen om fordelingen af de ikke-etniske danskere. Jeg forestiller mig,
at politikerne vil indføre en eller anden instans, der skal regulere elevtildelingen. Men det er et
betændt emne, da mange skoler mener, at det vil ødelægge hele ideen med det statslige
selveje.
- Vi arbejder på at lave en ny ramme for rektors resultatlønskontrakt. Reelt er den en del af den
samlede løndannelse for rektor og ledelsen. Rektorerne er med resultatlønnen rimeligt lønnede
– uden resultatkontrakten vil de være dårligt lønnede. Personligt forstår jeg ikke bestemmelsen
om den ”ekstraordinære ramme” i en resultatlønskontrakt. det bør laves helt om.
- Og så vil jeg gerne slutte af med at sige tak for et godt samarbejde igennem 11 år. Vi har en
dejlig skole her i Bjerringbro.
- Dorte Gade: Vi siger også tak for indsatsen, Peter.

7. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne, elevrepræsentanterne og ledelsen
- Signe Skovmand: De dårlige søgetal har ramt os hårdt. Men lærerne står sammen om at lave en
gode skole.
- Det er træls med konfliktvarslet. Men vi håber, at vi får en god totalskolerejse til Bruxelles d.
9/4, og at vi helt undgår strejker og lockout.
- Stine 3a: Jeg har udtalt mig til TV Midtvest ang. skolens alkoholpolitik.
- Aleksander, 2x: Jeg har været på et godt kursus om bestyrelsesarbejde – det er jeg meget glad
for, at jeg måtte deltage i. Det var både berigende og dannende.
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8. Evt.
Niels Dueholm: Jeg udtræder også af bestyrelsen grundet vedtægtsændringerne og travlhed. Jeg vil
også gerne sige tak for samarbejdet i bestyrelsen. Det har været spændende at være med.
Dorte Gade: Vi vil også gerne sige dig tak, Niels, for et stort arbejde for Bjerringbro Gymnasium. Jeg
må samtidig pointere, at vi har planlagt det sådan, at du stadig udpeges til bestyrelsen men nu via
Bjerringbro Byforum. Vi er kede af at du takker nej, men respekterer travlheden og håber at vi
stadig kan spare med dig om aktuelle emner for byens gymnasium.
Ref. Claus Kjeldsen
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