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Velkommen til Shannon 2.x – ny elevrepræsentant i bestyrelsen 
 

1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.  
CK medbringer referat til underskrift. 
 

➢ Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2019-06-20 
 

2. Bestyrelsesformandens punkt (lukket orienteringspunkt) 
 

3. Kapacitetsfastsættelse. Beslutning. 
Dorte Gade: Jeg anbefaler, at jeg forklarer regionen, at BG får en kapacitet på: 4 stx-klasser og 2 
hf-klasser eller 5 stx og hf 1. Regionen vil ikke støtte, at vi samlet set går over vores hidtidige 
kapacitet på 168 elever (6 klasser x 28 elever). 
Bestyrelsen følger rektors anbefaling. 
Niels Villadsen: Det var meget nedtrykkende i foråret at se mange mennesker arbejde med 
elevfordeling – og så gav det kun 1 elev til Bjerringbro Gymnasium, samtidigt med at Silkeborg 
og Viborg Katedralskole vokser. Fordelingsreglerne, som de er nu, virker ikke. 
Dorte Gade: Det bedste for os vil være, hvis vi blev et distriktsgymnasium med en særlig aftale 
med en række grundskoler på tværs af kommunegrænser, fx aftale om orientering om almene 
gymnasiale uddannelser. 
Man kunne også forestille sig, at de små gymnasier fik tilført eller fordelt elever først. 
Ministeren taler om mere magt til fordelingsudvalgene, men BG har mere brug for nye 
fordelingsudvalg, så vi evt. kan få overført elever fra Øst-udvalget i Region Midtjylland (Favrskov 
og Silkeborg Gymnasium). 
 

4. Økonomi - Budgetopfølgning 1. halvår 2019. Orientering. 
Dorte Gade: Halvårsregnskabet kunne umiddelbart tyde på et resultat, som er 180.000 kr. 
dårligere end det budgetterede. Men vi tror det kommer til at gå lidt ”bedre”. Dels "skylder" 
UVM os for et A-niveau taxameter. Og dels ser det ud som om, vi kommer til at bruge mindre på 
Bygninger og undervisningsmidler. Og vi får en lidt større censur-udligning end forventet.  
Alt i alt forventer vi, at 2019-regnskabet kommer til at balancere (+/-) 100.000 kr. Det, at nogle 
lærere har valgt at afspadsere i stedet for at få overarbejdet udbetalt, vil sandsynligvis udligne 
udgifter til to sygevikarer i efteråret. 
Niels Villadsen: Med til billedet for 2019 hører, at vi fik tilført ca. 1,5 millioner på andre 
taxametre (bl.a. Det Sociale Taxameter). Det har reddet 2019. 
Dorte Gade: Det skyldes også, at vi har lærere, der nu arbejder 2 steder, hvilket sparrer os for 
nogle lønudgifter. 
Niels Villadsen: Bestyrelsen tager halvårsregnskabet ad notam – det ser fint ud. 
 

• Låneomlægning  
Niels Villadsen: Den nedsatte task force (Niels, Tommas, Martin) har lavet en omlægning af det 
store lån på 8,3 millioner (2% - fast forrentet) til en rentesats på 0,5%. Vi sparer 124.000,- kr. om 
året i renter og har samtidigt nedsat løbetiden til 20 år. Vi havde derudover en overvejelser om, 
at vi skulle omlægge det lille fastforrentede lån på 2,4 millioner kr., men den lavere rente blev 
modsvaret af en højere ydelse. Så vi afstod fra en omlægning. 
Niels Villadsen: Jeg synes, at vi har gjort det godt med denne lånomlægning – og hele 
bestyrelsen har derfor fortjent vin i julegave. 
Bestyrelsen tog dette udmærkede forslag ad notam. 
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5. Ny chefløns-aftale orientering og drøftelse 
Niels og Dorte orienterede om aftalen og det seminar, som skatteministeriet har afholdt i 
samarbejde med STUK. Hvordan kan chef-løn under den nye ordning opbygges – hvordan styres 
det – hvem skal forhandle, og hvilken rolle samt hvilket ansvar har bestyrelsen.  
 
Under drøftelsen af forhandlingsmandat for rektors løn deltager Dorte og Claus ikke.   
Under drøftelsen af forhandlingsmandat for den resterende ledelses løn deltager Claus ikke. 
 
Niels Villadsen: Tanken er med den nye cheflønsaftale, at det skal være mere frit at aftale 
lønninger til ledelsen. I lønramme 37 og 38 er der dog en statslig styring af, hvad lederne må 
tjene.  
STUK vedkender sig 2 principper for løndannelse under den nye cheflønsaftale: 
- Bedstefar-princippet: STUK godkender lønniveauet for den øverste chef på skolen (rektor): Det 
er altså ikke bestyrelsen, men leddet over bestyrelsen, der godkender rektors løn.  
- Departementschef-princippet: STUK godkender ikke løn, hvor et ledelsesniveau under får mere 
løn end ledelsesniveauet over. 
- Reglerne trådte formeldt set i kraft d. 1/1, 2019, men anbefalingen er, at man kan påbegynde 
en ny lønaftale d. 1/8, 2019, da bestyrelsen har en resultatkontrakt med ledelsen, der løber 
frem til d. 31/7, 2019. 
Dorte Gade: Ledelsen på BG vil gerne overgå til den nye cheflønsaftale. Men man overgår ikke til 
en ny ordning, før der foreligger en aftale.  
 
Dorte Gade gennemgik herefter et skema over meridianlønnen for de forskellige ledergrupper 
Oplægget udsendes sammen med referatet. 
 
Dorte Gade: Jeg forestiller mig, at bestyrelsen giver Niels bemyndigelse til at drøfte lønrammen 
for mine 2 ledere (Klaus Daugaard og Claus Kjeldsen) med mig. Resultatet af forhandlingerne 
skal forelægges bestyrelsen til godkendelse. Jeg er i gang med at finde ud af, hvad de andre 8 
små gymnasier gør og hvordan de placerer rektorer og øvrige ledere inden for de respektive 
meridianlønninger. Og jeg har derudover også fået oplysninger fra Viborg Katedralskole, så jeg 
kan se, hvordan lederne aflønnes på en stor skole. Men måske skal vi snakke om, hvad 
bestyrelsen mener? 
Ledelsen på BG har udarbejdet et forslag til en lønpolitik, som blev uddelt på mødet.  
 
Tommas: Hvad er motivationen for den nye cheflønsaftale? 
Niels Villadsen: Det er tanken, at det er bestyrelsen, der skal have ansvaret for aflønningen af 
ledelsen – ikke staten. 
Dorte Gade: Den nye cheflønsaftale må ikke blive en løn-glidebane i opadgående retning, men 
det er heller ikke meningen med aftalen, at ledelsen skal gå ned i løn. 
 
Niels: Bestyrelsen vil gerne imødekomme ledelsens ønske om at overgå til den nye 
cheflønsaftale. Hvis vi får en åben dialog om lønudviklingen, vil det være en stor fordel for 
bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen har tillid til, at Niels på bestyrelsens vegne forhandler med Dorte om lønniveauet.   

 
6. Nyt fra skolen herunder: HF, Grundskolesamarbejdet, Uddannelsesmesse i Viborg, 

Elevrådsweekend, Ansøgning om tilskud fra Reg. Midt. ETU-resultater. Genansøgning særlig 
studieretning. Skolestart – resultatet af elevfordelingen. 
Dorte Gade om hf: Vi er kommet godt i gang med vores 10 hf’ere. De er glade for at være på BG 
og føler sig som en del af skolen. Nogle af de lærere, der pt ikke underviser på hf, har savnet lidt 
mere info om hf. Det forsøger vi at råde bod på. 
Signe Skovmand: Det er luksus at undervise 10 hf’ere i matematik. 
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Grundskolesamarbejdet: Vi havde et godt opstartsmøde med Tungelund og Ulstrup – vi var 18 
deltagere. Vi forsøger at få et fagligt samarbejde om engelsk og naturvidenskab med de 2 skoler. 
 
Uddannelsesmesse i Viborg: Det giver ikke mening for de unge mennesker med en stor messe i 
Tinghallen.  
Michael: Enig med Dorte ang. værdien af Uddannelsesmessen, men det var fint at møde de 
unge fra Bjerringbro i Tinghallen d. 18/9, som kom hen og hilste på.  
Dorte viste de nye brochurer og pjecer ved bordet. Denne gang med hf. Vi er glade for 
brochuren. 
 
Elevrådsweekend (Tea): Vi har taget en beslutning om at lave et fællesråd, hvor formændene for 
de tre råd/udvalg (elevrådet, festudvalget og cafe-udvalget) sidder sammen og 
koordinerer/kommunikerer på tværs. Elevrådet har startet en Tal-pænt-kampagne: 
Elevtrivselsundersøgelse ser fin ud, men vi kunne godt arbejde med kulturen om, hvordan man 
taler sammen. Dorte har udsendt et brev om bl.a. snus på skolen. Eleverne var ikke klar over, at 
snus if. skolens studie- og ordensregler sidestilles med al anden tobak, som er forbudt at indtage 
på skolens matrikel. 
 
Ansøgning om tilskud fra Region Midtjylland: Det hører I mere om ved næste bestyrelsesmøde. 
 
ETU-resultater: De nationale målinger er kommet. BG ligger pænt i forhold til de gymnasier, der 
ligger i vores område. Klaus Daugaard gennemgik nogle hovedpunkter af ETU-undersøgelsen. 
Niels Villadsen: Den rapport synes jeg vi skal dykke mere ind i ved næste møde. 
 
Genansøgning særlig studieretning (Business-studieretningen): Vi mangler en tilbagemelding fra 
UVM. 2019-20 er sidste år vi har licens til Business-studieretningerne. 
 
Nyt fra lærerværelset: Michael: Vi har fået en ny TR og nyt SU med 2 nye lærerrepræsentanter.  
Dorte - Temaer fra SU: MTU-undersøgelsen kommer til at ligge i april. Derudover har vi drøftet, 
hvordan den nye ferielov skal implementeres på BG – vi har fundet en fornuftig løsning.  
 
 

7. Drøftelse af målopfyldelse vedr. resultatkontrakt 2018-19 (Bestyrelsen alene) 
Dorte gennemgik hovedpunkterne af resultatkontrakten – herefter forlod Dorte og Claus mødet. 
Bestyrelsen kom frem til en udmøntningsgrad på 90,425%. 
 

8. Kvalitetsudvikling – strategiske drøftelser.  
Med udgangspunkt fx opfølgningsplanen, som blev præsenteret på sidste møde samt 
resultatrapporten. Vi nåede ikke nok her. Punktet tages med løbende på de næste møder. 
 

9. Ny mødedato 
Mandag d. 16/12 kl. 17.00-19.30 – herefter middag ude af huset. 


