
Referat af bestyrelsesmøde d. 2/10-17: 
Til stede: Dorte Gade, Peter Lykke-Olesen, Hanne Fonnesbæk, Niels Dueholm, Signe Skovmand, 
Martin Sanderhoff, Stine Jespersen, Aleksander Jensen, Claus Kjeldsen (referent). 
Fraværende med afbud: Søren Thomsen og Henrik Mark Mogensen. 

 
1. Opfølgning på sidste møde 

Bilag 1.1 Referat af bestyrelsesmøde 2017-06-12 
Referat blev underskrevet. 

 
2. Ny ledelse, reform, skoleudvikling og markedsføring (DG og CK) 

Herunder opdatering på nye aftaler med Viborg-netværk samt UVM-tiltag.  
a. Vores nye uddannelsesleder Klaus Daugaard Løkke præsenterede sig selv. Klaus kommer fra 

Århus Akademi og har der fået erfaring med jobbet som uddannelsesleder. 
 

b.   Ledelsen orienterer om arbejdet med reform, skoleudvikling og markedsføring. 
Dorte Gade:  
- Det har været specielt kun at være to i ledelsen i hele august og september, idet Christian Ifversen 
og Britta Larsen valgte at skifte job kort inden sommerferien. Men vi har klaret det.  
- Vi er kommet godt i gang med reformen: Vi har lavt et godt stykke forberedelsesarbejde sidste 
skoleår. 
- I uge 45 har vi et dagsmøde med lærerne ang. implementeringen af reformen på BG. 
- Vi er på vej med en fælles rusmiddelpolitik i Viborg Kommune, og vi har lavet en 
antimobbestrategi, som det er blevet sektoren pålagt af UVM.  
Mht. den fælles rusmiddelpolitik nikkede bestyrelsen til, at der kunne være særlige punkter, hvor 
rektor på den enkelte institution kunne dispensere. Fx ønsker vi ikke ved skolens lukkede fester at 
udelukke en håndfuld 1.g elever fra at købe øl, fordi de tilfældigvis først fylder 16 lidt senere på 
året. Det forudsætter dog, at vi får en bekræftende underskrift fra deres værge.   
Stine Jespersen, 3a: Elevrådet fik tilføjet et par punkter til Antimobbestrategien ved vores 
elevrådsweekend. Herudover har elevrådet foreslået: 

- Flere sportsaktivitet uden for skoletid uden fokus på konkurrence 
- En ide om at ældre elever kan hjælpe 1.g/2.g med den første store skriftlige opgave 

(DHO’en). 
Dorte Gade: Vi bruger meget tid og en del penge på Markedsføring – vi har således lige afholdt en 
uddannelsesmesse på BG for alle Viborg Kommunes ungdomsuddannelser. 
Herefter blev BG’s nye brochure sendt rundt. Vores nye mand på markedsføring, Niels Dall, har 
lavet et nyt layout på logoet. 
Peter Lykke-Olesen: Brochuren er lækker – den passer til skolens image. 
Hanne Fonnesbæk: Har I lavet en brugerundersøgelse på brochuren? Har I tjekket på målgruppen 
(de 15-årige)? 
Dorte Gade. Nej, men det er en god ide. Men brochuren er også tiltænkt forældrene, så der er flere 
brugere af brochuren. 
Hanne Fonnesbæk: Hvordan gik det med messen? 
Dorte Gade: Det gik godt – vi fik mange folkeskoleelever og deres forældre i tale. Bestyrelsen 
drøftede herefter perspektivet i at have en messe.  
 
Herefter afspillede Dorte Gade et radiokip fra DR MidtVest ang. Bjerringbro Gymnasiums forbrug af 
Markedsføringsmidler: Konteksten var Danske Regioners interesse (Stephanie Lohse, V) for 
ungdomsuddannelsernes brug af markedsføringsmidler. Dorte fremførte i radiointerviewet, at BG 



kun bruger de penge, som er nødvendige for at fortælle omverdenen om, hvor fremragende et 
gymnasium vi har i Bjerringbro. Jeg håber bestyrelsen synes, at jeg lykkedes med det.  

 
3. Kapacitetsfastsættelse 

Forslag om uændret kapacitet på 168 elever. 
Dorte Gade: Jeg vil opfordre jer til at sige, at vi har samme kapacitet som sidste år. 
Bestyrelsen tog Dorte Gades forslag til efterretning. 
 

4. Økonomi Bilagene til dette punkt er udsendt sammen med resultatrapporten afsnit 1.5 om 
økonomisk ansvarlighed. Orientering om samt drøftelse af: 
- Halvårsregnskab + Revideret budget 2017:  
 
Dorte Gade: Vi har ingen kommentarer til halvårsregnskabet – der er ingen store overraskelser. 
Bestyrelsen havde ingen kommentarer hertil. 
 

5. Drøftelse af målopfyldelse vedr. resultatkontrakt 2016-17 (Bestyrelsen alene)  
Bestyrelsen vurderer målopfyldelsen til 95%. 
 

6. Forslag til punkter i ny kontrakt – overordnede drøftelser. 
Peter Lykke-Olesen: Det skal indgå, hvordan vi får hævet elevtallet til det ”normale” igen (100 
elever) efter dette års nedgang. Vi har nu ventet i 2 år på et nyt paradigme til 
resultatlønskontrakter. Men vi skal under alle omstændigheder have noget i kontrakten om 
økonomisk ansvarlighed. 
Hanne Fonnesbech: Der bør være en balance i kontrakten mellem punkter, der handler om 
resultater og punkter om indsatser. 
Dorte Gade: Jeg kunne godt tænke mig at inddrage elever i at udvikle mentorordninger, 
evalueringer mm. Vi skal bl.a. have evalueret første gennemløb af 1.g. – og så skal vi videre med 
reformarbejdet. 
 

7. Udpegningsret. Oplæg fra Peter, Martin og Dorte (jf. juni-møde). 
Peter Lykke-Olesen: Om ikke så længe skal vi forny os i forbindelse med kommunalvalget til 
november. Henrik Mark Mogensen har været vores selvsupplerende medlem, men han har 
meddelt, at han ikke ønsker at fortsætte. Skal vi have en repræsentant fra Universitetet eller en fra 
Region Midt?  
Efter en drøftelse kom Bestyrelsen frem til, at vi skal arbejde for at få en regionspolitiker ind i vores 
bestyrelse. Vi venter dog med den endelige beslutning om udpegningsret til december-mødet. 
Dorte Gade: Kønsfordelingen i bestyrelsen er noget skæv, så nye bestyrelsesmedlemmer må gerne 
være kvinder. Men det vigtigste er kompetencerne. Vi skal hele tiden sikre den rigtige 
kompetencesammensætning i bestyrelsen. 
 

8. Bestyrelsesformandens punkt 
Bestyrelsesforeningen har fået udarbejdet en rapport, der beskriver status og 

udviklingsperspektiver for bestyrelsesarbejdet for ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner. Jeg 

håber, at rapportens barske kritik kan flytte noget – UVM må lempe dets hårde jerngreb på 

institutionerne og bestyrelserne. 

På torsdag er der et møde mellem rektorforeningen og bestyrelsesforeningens bestyrelse: Vi skal 
tale om kapacitet og fordelingsudvalg. Problematikken om de små gymnasier er heldigvis rykket op 
på dagsordenen. 
 



9. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne. 
Stine Jespersen, 3a: Vi rykkede indenfor på sportsdagen pga. det dårlige vejr. Det blev et vellykket 
arrangement. 
Vi har haft en vellykket weekendseminar med elevrådet: Den store nye ide fra weekenden var den 
før nævnte mentorordning, hvor 3.g’erne skal tilbyde at hjælpe udvalgte til 2.g’ere med deres DHO-
opgave. 
Vi vil gerne arrangere nogle aktiviteter i forbindelse med kommunalvalget. 
 

10. Eventuelt 
Signe Skovmand: Der er en stemning på lærerværelset af, at nu står vi sammen på trods af to 
mellemlederes afgang og lavt søgetal for 1.g-årgangen. Så i den forstand er der en god stemning på 
skolen. 

 
 


