Referat af bestyrelsesmøde d. 28. september 2020
1. Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde samt godkendelse af dagsordenen.
CK medbringer referat til underskrift.
Referatet blev efter et par rettelser underskrevet.
2. Præsentation af nye og gamle bestyrelsesmedlemmer.
- Karina Degryr Thomsen er ny skoleleder på Egeskovskolen. Karina er udpeget af områdets
skolechefer i forening.
- Noah Emil Martinussen (Biotek/BeScience) 2x, næstformand I elevrådet.
- Shannon Benjamin 3.x er blevet formand for elevrådet og fortsætter i bestyrelsen, nu som
stemmeberettiget.
- Alle ”gamle” bestyrelsesmedlemmer præsenterede herefter sig selv.
3. Mødeform. Vedtægter og forretningsorden læses inden mødet. Drøftelse
Vi (Niels og Dorte) vil gerne drøfte, hvordan vi skaber møder med god dialog, hvor hele bestyrelsen
får drøftet vigtige strategiske områder for skolen. Dertil kommer, at vi gerne vil vide, om
bestyrelsen er med på ideen om, at vi spiser aftensmad sammen som en del af mødet – mødets
sidste del.
-

Det blev besluttet, at tidspunktet for bestyrelsesmøderne fra kl. 17.00-19.00 med efterfølgende
spisning passede bestyrelsen fint.

-

Bestyrelsen mente, at ”tunge punkter” (herunder diskussionspunkter) egnede sig bedst til at
blive behandlet på selve mødet. Og bestyrelsen vil gerne have oplæg (fra lærere og andre) som
optakt til en diskussion.

-

Dorte og Niels sender et forslag til ændring af vedtægter ud til bestyrelsen.
Dorte og Niels sender et forslag til ændring af Forretningsorden ud til bestyrelsen.

4. Kapacitetsfastsættelse. Beslutning.
Forslag om uændret kapacitet: 6 klasser (4 stx og 2 hf eller evt. fordelt anderledes).
-

-

Dorte: Fordelingsudvalg Nord (I Region Midt) har valgt at gøre indsigelse til Regionen mod
kapacitetsforøgelsen på store gymnasier omkring os.
Dorte. Vi har med VK og VGHF en god dialog om lokale fordelingsregler imellem de tre skoler.
Lone: Det er vigtigt, at vi kommer med gode råd til Regionsrådet ang. fordelingsregler, så vi kan
hjælpe dem til at træffe fornuftige beslutninger for hele Regionen, og som ikke fastholder de
nuværende (og meget snævre) fordelingsudvalgsgrænser.
Dorte: Vi er i regionen alle forpligtet til at arbejde sammen om de nationale mål for stx:
o Bæredygtige gymnasier over hele landet
o Fordeling af 2-sprogede elever
Jeg vil arbejde for, at de 3 stx-skoler i Viborg kan arbejde sammen om denne målsætning.

Lone: Hvordan ser det ud med kollegier i Bjerringbro by?
- Dorte: Vi har pt 2 elever, der bor selv på BG College, men Corona har bremset os i at
videreudvikle denne ide. Men vi genoptager arbejdet i dette skoleår.

Hanne: Hvordan ser det ud med at få gjort hf permanent på BG? Konstruktionen med et udlagt hf
fra VGHF er ikke gunstig for os.
-

Dorte: Jeg går i gang med det politisk arbejde i forhold til at få hf gjort permanent på BG. Og
med at få gjort Business-studieretningen permanent på BG.
Michael: Jeg har talt med nogle af de elever, som bor i Bjerringbro, men har valgt hf på VGHF.
De siger, at de har valgt VGHF, fordi de synes, at hf på BG er for lille. Men hvis de havde valgt
os, ville vi jo have en klasse med en pæn størrelse.

5. Økonomi
Budgetopfølgning 1. halvår 2020. Tanker om årets økonomi.
- Pt en budgetafvigelse på +343.000,- kr.
- Dorte: Vi har en forøget udgift pga. Corona, så jeg forventer, at årets samlede budget med et
lille underskud holder. Derudover har vi et ønske om at lave om på det eksisterende bibliotek –
bl.a. med et ”læse-hjørne” samt et mere funktionelt lokale til undervisning.
Niels: Bestyrelsen tager budgetopfølgningen til efterretning.
6. Nyt fra skolen
- Nyt fra ledelsen:
Dorte fremlagde ledelsens papir om den videre MTU-proces. Vi har haft en konsulent udefra
(Tage Søndergaard) til at fremlægge resultaterne fra MTU’en for medarbejderne og ledelsen.
- Signe: Som det fremgår af MTU’en, vil lærerne gerne høres mere og oftere.
- Karina: Det er legitimt som medarbejder og som leder at kunne bede om kommunikation. Det
er samtidig en svær størrelse. Det ved jeg fra mit eget og andres arbejde som leder. Man
kommunikerer oftes enten for meget eller for lidt.
- Hanne: Det er en gave med en MTU. Det giver et øjebliksbillede af skolen/organisationen, som
kan danne et udgangspunkt for en dialog mellem medarbejdere og ledelse.
- Niels: Jeg er glad for at se, at der arbejdes med MTU’en på BG.
-

Claus: Eksamen 2020 blev i det store og hele aflyst - undtagelsen var studieretningsprojektet
(SRP) og 2 skriftlige eksamener pr. elev. I stedet for de aflyste eksamener fik eleverne overført
deres årskarakter til eksamenskarakterer.
o

Orientering om ny SRP-eksamen 2020: Den virtuelle vejledning i foråret fungerede fint.
Vi fremlægger nøgletal for eksamen 2020, når vi har de socioøkonomiske tal for
årgangen.

-

Signe: Nyt fra medarbejderrepræsentanter: Corona trækker tænder ud. Særligt for
rengøringspersonalet, der er pressede over den øgede rengøring.

-

Shannon: Eleverne er glade for, at nogle af skolens traditioner kan fortsætte på trods af Corona
– her tænker vi på første skoledag og sportsdagen.
Vi har lige haft elevrådsweekend. Vi snakkede om elevtrivsel på BG – eleverne trives.
Elevdemokratiet fungerer på BG og ledelsen er gode til at få det til at fungere.

-

Dorte: Orientering og drøftelse af forskellige projekter i nær fremtid:
o Kunstprojekt: Det handler om det kunstværk, som plejer at være i Byhaven i
Bjerringbro. Det er pillet ned og erstattet af et nyt anlæg på den nye Niels Due Jensens
Plads. Ved pladsens indvielse kom jeg til at sige, at gymnasiet var interesseret i det

o

o

o

o

gamle kunstværk – fordi jeg synes det er flot, og fordi jeg tænkte, at det (springvandet
og fontænen) måske kunne forenes med det solcelledrevne pumpesystem, som vi også
ønsker os. En placering på grunden ud for glasfacaden (fællesarealet) parallelt med
stien overfor fodboldbanen. Hvis der er etableringsomkostninger, kan det blive dyrt for
skolen. Og hvad med drift?
Niels: jeg foreslår, at Martin laver et oplæg til bestyrelsen, der præsenterer de
praktiske og økonomiske udfordringer ved projektet.
Solcelleprojekt: Vi vil gerne have solceller på taget, men vi har ikke vidst, om taget
kunne bære et solcelleanlæg. Vores pedel, Erling Frank, har været i kontakt med Viega,
som vil have 136.000kr. for at lave et forslag,
Niels: Vi skal tænke grønne tanker på gymnasiet, men tilbuddet fra firmaet er for dyrt. I
dette projekt mangler der også en byggetilladelse, som vil gøre det endnu dyrere. Jeg
foreslår, at Tommas, Niels og Martin går ind i projektet. Det er også vigtigt at kunne
inddrage solceller i undervisningen.
Vandprojektet : Vi kunne godt tænke os at bore efter vand på skolens grund – en
vandpumpestation med kobling til udeundervisning. Vi arbejder på at søge fondsstøtte
til et sådant projekt.

7. Bestyrelsesformandens punkt
- Udgår.
8. Ny mødedato samt evt.
- Er efterfølgende blevet fastsat til mandag d. 14/12 kl. 17.00-19.30 med efterfølgende spisning –
som måske godt kan begynde kl. 19.
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