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Referat af bestyrelsesmøde d. 21/6 2018 
 
Deltagere: Niels Villadsen, Susanne Tellerup, Hanne Fonnesbæk, Tommas Amstrup, Martin Sanderhoff, 
Søren Thomsen, Signe Skovmand, Michael Christensen, Dorte Gade og Claus Kjeldsen. 
Afbud: Lone Vase Langballe 
 

1. Opfølgning på de sidste to møder. 
De to sidste referater blev underskrevet. 
 

2. Siden sidst. Opsamling på diverse møder m. Viborg Kommune, Regionen mv. 
Niels Villadsen: Efter mange møder med regionen og kommunen har vi lavet en ny hf-ansøgning, 
men da VGHF ikke kunne bakke den op, ville kommunen og Regionen ikke støtte vores ansøgning. 
Derfor har vi ikke sendt den til UVM. Men nu har vi fået en udsættelse til d. 10. august hos Region 
Midt, så vi har stadig mulighed for at søge. 
 
Herefter gennemgik Niels et papir, som beskrev fordele og ulemper ved forskellige typer af 
samarbejder. 
  
Kommentarer: 
Martin Sanderhoff: Jeg arbejder for, at der fortsat skal være en gymnasial uddannelse i Bjerringbro.  
Søren Thomsen: Det er vigtigt, at vi har en stærk samarbejdspartner til grundskolerne i Bjerringbro 
– et stærkt profileret gymnasium er derfor vigtigt for folkeskolerne.  
Tommas: Vi skal så langt som muligt bevare vores suverænitet for at sikre, at BG fortsat findes. Det 
kunne være interessant at spørge eleverne om hvilke fag, de prioriterer højest. 
Hanne: Jeg er bekymret for budget 2019. Hvis vi skal indgå i et forpligtende samarbejde med andre 
skoler, er det vigtigt, at der er en fælles vision for de involverede skoler.  
Susanne: Vi har brug for at kende økonomien hos vores evt. samarbejdspartnere.  
Dorte: Det er udfordrende for en skole at blive så lille så hurtigt. Men vi skal regne mere på vores 
økonomi for de kommende år, og vi skal sikre en løbende tilpasning.  
 
Konklusion: Vi er helt enige om, at der skal arbejdes for gymnasiet i Bjerringbro. Vi skal fortsætte 
dialogen med vores samarbejdspartnere. 
 
Dorte: Der er en stærk opmærksomhed om små gymnasier fra Kommunens side, hvor man 
forestiller sig, at der kunne være nogle kommuner, der gik sammen om at arbejde for de små 
gymnasier. Og vi har fået en flot støtteerklæring fra Bjerringbro Byforum. 

 
3. Studieretninger på BG v. CK 

BG udbyder studieretninger, hvor enten Matematik-A eller Engelsk-A indgår. Det betyder, at vi kan 
lave ”papegøje-klasser” med 2 eller 3 forskellige studieretninger, der er fælles om ét bærende 
studieretningsfag på A-niveau. Matematik-A eller Engelsk-A. 
 
Bjerringbro Gymnasium udbyder følgende studieretninger: 
- Science: Matematik-A, Fysik-B/A, Kemi-B/A 
- Biotek: Matematik-A, Biotek-A, Fysik B 
- Business 1 og 2: Matematik-A, International økonomi-B, Fysik-B/Samfundsfag-B 
- Matematik & Samfundsfag: Matematik-A, Samfundsfag A (studieretningen ikke oprettet i 2017-

18 pga. af Business-studieretningernes succes). 
- Engelsk & Samfundsfag: Engelsk-A, Samfundsfag A 
- Sprog: Engelsk-A, Tysk-A/Fransk-A, Samfundsfag-B 
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- Sprog: Engelsk-A, Spansk-A/Fransk-A, Tysk-C/B 
- Musik: Engelsk-A/Matematik-A, Musik-A 

 
4. Arbejdet i bestyrelsen v. Niels og Dorte  

Bestyrelsen talte sig frem til, at fyraftensmøder var at foretrække. 
Foreslået tidspunkt for afholdelse af møder: kl. 15.30-18.00. 
Vicerektor, Claus Kjeldsen, sender i nærmeste fremtid en Doodle indeholdende forslag til 
mødedatoer i det kommende skoleår. Antallet af ordinære bestyrelsesmøder er fire for et skoleår. 
 

5. Budgetter v. DG og AJ  
Budgetopfølgning 1. kvartal 2018: Der er ingen overraskelser! 
Niels Villadsen: I har budgetteret med godt 800.000,- kr. i underskud – og det bliver 900.000,- kr. 
Det er tilfredsstillende. 
 
Dorte Gade:  Vi skal fokusere vores reviderede budget efter søgetallet for 2018 og overenskomst er 
kendt. Desuden skal vi se på et nyt budget for 2019: Vi budgetterer (forsigtigt) med 70 elever i 
2019.  
Vi skal fortsat sikre, at der ikke er overansættelser – og det har vi løbende arbejdet med, hvilket 
man kan se på udgiften til lærerløn: Den er over en årrække faldet med 4 millioner kroner fra 2013 
til og med Budget 2018.  
Niels Villadsen: Når man ser på udviklingen af undervisningstaxameteret og lønudgiften – er der så 
et misforhold? Lønudgiften falder med 9-10%, mens taxameter til undervisning falder med 28%. 
Hvorfor er der ikke en større overensstemmelse mellem disse to tal? 
Dorte Gade: Der opstår automatisk en forskydning: Man kan ikke nå at tilpasse lærerlønnen så 
hurtigt, som indtægterne falder. En væsentlig del af forklaringen er den bratte ændring i 
gennemsnitstallet for elever pr. klasse fra 26 til 23 elever: Der skal stadigvæk (stort set) det samme 
antal lærere til at dække en klasses undervisning. 
Og så vil jeg bede bestyrelsen huske på, at I har givet mig lov til at bruge nogle penge på strategier 
og aktiviteter. Det betyder, at vi har et ”overforbrug” det næste år. 
Niels Villadsen: det er rigtigt – og så er det godt, at vi har en god likviditet. 
 
Dorte: Jeg har en forventning om, at hvis vi får 84 elever - og dermed 3 store klasser - så vil det 
være rentabelt for skolen. 
 

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne 
Signe Skovmand. Lærerne er bekymrede for det faldende elevtal. 
Michael Christensen: Mit indtryk er ikke, at lærerne er ved at søge væk fra Bjerringbro Gymnasium. 
 

7. Evt. (herunder kan vi evt. kort komme ind på nye studie- og ordensregler) 
Martin: Der blev lagt positivt mærke til, at BG fyldte så meget ved Stafet for livet. 

 
 
 


