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Referat af Bestyrelsesmøde d. 20/6 2019 kl. 17-19 på Bjerringbro 
Gymnasium 
Afbud fra Søren Thomsen og Lone Langballe 
 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde  
– referatet blev underskrevet. 
 

➢ Bilag 1.1 Referat af seneste bestyrelsesmøde – med en præcisering fra Hanne, som er 
tilføjet referatet. 

➢ Bilag 1.2 Tiltrædelsesprotokol gennemgås kort af Niels. Sendes til underskrift bordet rundt. 
 

2. Budgetopfølgning v. DG og AJ  
Drøftelse af udgifter til kantinedrift, 40 års jubilæum mm. 

➢ Bilag 2.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 
➢ Bilag 2.2 Revideret budget 2019 til godkendelse 

 
Dorte Gade: Vi har over 2 år reduceret lærersiden med 8 hele årsværk i overensstemmelse med 
aktivitetsnedgangen – derfor har vi kunnet bibeholde en god økonomi.  
Dorte Gade: I forhold til de næste budgetter: Vi vil bruge penge på et 40-års jubilæum – januar 
2020.  Derudover er der sat penge af til en pædagogisk weekend i efteråret 2019. 
Niels Villadsen: Vi har søgt om 0,5 millioner hos Regionen i forbindelse med opstart af HF. Vi ved 
ikke, om det giver noget. 
Niels Villadsen: Hvis BG ved, at der skal laves noget større vedligehold, så er det en god ide, at 
bruge pengene i 2019 i stedet for 2020, hvor budgettet ser lidt stramt ud. 
 
Dorte Gade: Vores kantineforpagter (Pia Rasmussen) har svært ved at få det til at løbe rundt 
grundet det dalende elevtal.  
Niels Villadsen: Jeg kan godt forstå, at det er svært for Pia – men det er i skolens interesse, at der er 
en god kantine. Det må vi støtte op om. 
Dorte Gade: Vi vil prøve at se på forskellige løsningsmodeller. Evt. vil vi aflønne Pia selv for at vaske 
op. Lige nu ligger det hos rengøringspersonalet. Vi arbejder videre med idéer efter ferien.  
 
Det reviderede budget blev godkendt. 
 

3. Opfølgning på arbejdet med kvalitetssystem og resultatkontrakt 
Herunder bestyrelsens bidrag til strategi 2019 

➢ Bilag 3.1 Opfølgningsplan 2019 
➢ Bilag 3.2 Resultatkontrakt 2019 (genudsendelse) 

 
Klaus Daugaard:  Gennemgår udvalgte punkter i skolens Kvalitetessikringsplan. 
Under punktet kom det frem, at enkelte elever i 1.g sidste år havde oplevet en uheldig adfærd fra 
enkelte ældre elever i forbindelse med elevernes rekruttering til elevudvalg. En af evalueringerne 
viste dette.  
Ledelsen: Ordentlig adfærd er noget vi konstant har opmærksomhed på. Det er noget man hele 
tiden skal have for øje – for eleverne er ikke enige med hinanden og os om, hvor grænserne går. Så 
rammerne er noget vi hele tiden italesætter, og det er også noget vi følger op på. 
Niels Villadsen: Det er godt, at det kommer frem. 
Ledelsen og bestyrelsen: Vi accepterer ikke dårlig adfærd af nogen karakter – heller ikke udenfor 
timerne.  
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Tea Aborg: 2.c: Jeg kan ikke huske, at jeg har haft en evalueringssamtale i 2.g. 
Niels Villadsen: Spørg lige i din klasse, om det har fundet sted! Det har efterfølgende vist sig, at alle 
elever i 2.g fik en evalueringssamtale i efteråret i 2.g. 
 
Dorte Gade: Det er meningen, at vi vil koble vores kvalitetssystem med resultatlønskontrakten. 
Men en evaluering skal også handle om at kunne have visioner – og det er selvsagt svært at sætte 
mål på den visionsbaserede udvikling. 
Niels Villadsen: Hvis resultaterne fra elevtrivselsundersøgelsen er kommet (fra UVM) til august, kan 
I jo se, om der er nogle ”findings”, at arbejde med i det nye skoleår. 
 
Claus Kjeldsen: Redegjorde kort for løfteevne i Matematik-B og Engelsk-B. 
 
Klaus Daugaard: Redegjorde kort for vores program for vores udvekslingselever. Og viste en film 
som vores tre udvekslingselever selv havde lavet. 
 
Dorte Gade: Ang. økonomipunktet i resultatlønskontrakten: Vi får desværre ikke 25 elever i hver 
klasse. Det hænger bl.a. sammen med, at vi får hf – nogle af disse elever har BG-STX som 2. 
prioritet. Men selv hvis vi tæller disse elever med, ser det ikke ud til, at vi ville kunne nå op på 25 
elever i 1.g stx-klasserne i gennemsnit næste år. 
 
Michael Christensen: Redegjorde kort om Iværksætteri på BG med klip fra filmen ”Løvens Hule”. Alt 
i alt et godt projekt, som vi vil gentage næste år. Det har været fantastisk at få rigtige iværksættere 
ind til at fortælle om iværksætteri fra virkeligheden. 
 

4. Formandens punkt Lukket 
 

5. Nyt fra medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og ledelse Lukket 
 

6. Evt:  
Fra Søren Thomsen – ang. Sammenlægning af de to skoler i Bjerringbro:  
Der er fælles Skolebestyrelsesmøde-møde i aften med skolechefen. Her skal nogle konkret 
spørgsmål afklares, så bestyrelserne snart bliver klar til at træffe beslutning om hvilken vej man vil 
gå. Umiddelbart er der kun en realistisk vej at gå – en sammenlægning af skolerne med to matrikler 
(bestyrelserne ønsker sig en ny fælles skole; men det bliver der ikke råd til foreløbig).  
En start kunne så være at flytte udskolingen på Bøgeskovskolen. Ikke i næste skoleår men sikkert 
først fra august 21. Måske kunne vi tale om at vi kunne ”låne” /dele lokaler på BG. Ved ikke om I 
forventer at have lokale overskud.  
 

 
Ref. CK 


