
 
 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 18. dec. 2018 kl. 16:30-21:30 
 
 

1. Opfølgning på sidste møde, underskrift af referat og godkendelse af dagsorden. 
Dette er ”den nye” bestyrelses 3. ordinære møde. Vi vil derfor drøfte mødeplanlægning og 
mødernes struktur og gennemførelse med henblik på kontinuerligt at udvikle samarbejdet i 
bestyrelsen.  

➢ Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2018-10-03. Referatet blev underskrevet. 
 
Afbud fra Aleksander 3x og Marten Sanderhoff. 

Næste møde: 26/3 kl. 17.00. Susanne Tellerup kan ikke deltage, men vi foreslår at formandskabet 
(Niels og Susanne) tager et møde med rektor i ugen inden bestyrelsesmødet. 

Sidste møde i dette skoleår: Onsdag d. 19/6 eller torsdag d. 20/6 kl. 17.00-19.00. På dette møde 
udarbejder vi en mødekalender for skoleåret 2019-20. 
 

2. Siden sidst samt hvad er næste skridt i nye tiltag (lukket referat). 
… 

3. Orientering fra medarbejderrepræsentanterne og elevrepræsentanterne 
Signe: Det har givet nyt håb på lærerværelset med HF efter en tung tid med 2 lærere, der har sagt 
op pga. udsigterne til yderligere nedskæringer. 
 
Tea: Vi har haft en fin diskussion efter sidste møde om feedback: Vi har ligefrem haft lærere, der 
har sagt undskyld for manglende feedback. Der er blevet lagt meget mærke til Dorte og ledelsens 
arbejde med HF. 
 
Klaus: Vi kan blive bedre til at finde de elever, der får det svært i løbet af deres gymnasietid. Vi er 
gode til det. Men vi kan forsøge at gribe eleverne en lille smule inden, de kører skævt.  
Susanne: Man skal huske at søge SPS – her kan man få hjælp til at lave en indsats for den unge. Og 
det skal man især være opmærksom på, når BG får HF. 
Tea: Det er også vigtigt, at eleverne får redskaber til selv at håndtere vanskelige opgaver. Eleverne 
skal også blive bedre til at hjælpe sig selv. 
Niels: Kan man forestille sig, at BG satser på en efteruddannelse i forhold til, at lærerne bliver klar 
til at undervise på HF - herunder være skarpe på at spotte elever, der mistrives? 
Dorte: Klaus Daugaard og Heidi Andersen (studievejleder) kommer med et udspil hertil. 
 
Klaus: Vi er godt i gang med at udforme nogle handleplaner i forhold til de undersøgelser, vi 
allerede har lavet om elevernes trivsel: Her fokuserer vi bl.a. på lærernes feed back til eleverne og 
elev-ensomhed. Og så skal vi have undersøgt, om vi egentlig har et stress-problem blandt vores 
elever? Samlet set har vores 1.g-elever været tilfredse med deres grundforløb. 
 
Niels: Jeg synes, det kunne være fantastisk, hvis skolen kunne have en holdning til, hvad man skal 
stille op med mobiltelefoner.  
 
 
 



 
 

4. Økonomi – orientering, drøftelse og godkendelse af budget 2019 
➢ Bilag 4.1 Excel oversigt over budgetter samt årsregnskaber 2014-19 
➢ Bilag 4.2 Rektors redegørelse for skolens økonomi 

 
Dorte: De væsentligste nye og positive faktorer for budget 2019 er, at vi får et socialt taxameter: I 
2017 havde vi 44%, der havde mindre end 7,25 i karaktergennemsnit ved indgangen til stx, og når 
man har mere end 43%, får man en andel af et socialt taxameter. Dette tilskud for 2019 har vi ikke 
fået før – derfor har det ikke tidligere været en del af BG’s budgetter.  
Derudover har vi (som Niels allerede har nævnt) fået 0,5 millioner fra ministeriet som et af landets 
20 mindste gymnasier – dette beløb får vi over 4 år (2019-22). 
Hanne: Har I regnet HF med i budgettet for 2019? 
Dorte: Nej, det har vi ikke kunnet nå at få med i budgettet. Vi har regnet med et optag på 75 stx-
elever. Med HF skal vi til at lave et revideret budget. HF vil kun tælle med 5 måneder for 2019. 
Niels: Hvis vi ud over 75 stx-elever får en hf-klasse, så nærmer vi os et nul-resultat for budget 2019, 
men det er stadig noget usikkert. Jeg foreslår derfor, på baggrund af HF’ernes søgemønstre, at vi 
laver et nyt budget for 2019 i juni 2019.  
Tommas: Måske skal man også synliggøre i årsrapporten, at det lille underskud i 2018 er betinget 
af, at der er nogle områder, vi har sparret på. 
Niels: Jeg har undersøgt, om resultatet for 2018 kan resultere i en nedslidning af skolen (fysisk og 
menneskeligt) – det mener jeg ikke er tilfældet. 
Dorte og Signe: Men HF kræver også efteruddannelse og nye undervisningsmaterialer – og dermed 
investeringer i 2019. 
Dorte: Der er også omkostninger forbundet med etablering og markedsføring af HF – og jeg vil 
forsøge at søge Viborg Kommune om midler til at dække nogle af disse udgifter. 
Michael: Det føles hårdt for lærerne at skulle implementere en ny reform fra 2017 med sparekrav 
på 2% hvert år. Oven i det skal vi nu oprette en HF-afdeling under VGHF. 
 
Niels: Det er hensigtsmæssigt, at vi får en drøftelse af, hvad vi gør med den nye feriepengeordning.  
Susanne: Der må komme en indstilling for hele sektoren ang. hvordan vi skal håndtere 
udfordringen. 
 

5. Mindre punkter ift. drift. 
➢ Bilag 5.1 Ferieplan for skoleåret 2019-20 med forbehold grundet HF-situationen. 

Bestyrelsen tager ferieplanen til efterretning. 
➢ Bilag 5.2 Kursusaktivitet – underskrift på tro og love-erklæring. Udleveres på mødet (Claus). 

Niels, Dorte og Claus orienterer kort om baggrunden for den øgede 
efteruddannelsesaktivitet: Alle fag har fået nye fagbekendtgørelser, og vi har fået uddannet 
en lærer i et nyt fag: Informatik. Herudover er en lærer blevet uddannet i at kunne varetage 
latin-delen i faget Almen sprogforståelse. 

➢ Bilag 5.3 Bestyrelsens årlige drøftelse af rektors løntillæg jf. ansættelseskontrakt (Niels) 
Bestyrelsen tager forslaget til efterretning som beskrevet i bilag 5.3. 

 

6. Opfølgning på øvrige strategiske indsatser v. ledelse og medarbejdere 
Dorte: Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for de mange ideer og bidrag til strategisk udvikling 
af skolen. 
 

7. Evt. 



 
 

Bestyrelsesformanden rundede mødet af med at ønske bestyrelsen en glædelig jul og et godt 
nytår. 


