
 
 

Bestyrelsesmøde d. 14. dec. 2020 kl. 17:00-19:30 på BG og virtuelt 
 

1. Opfølgning på sidste møde, underskrift af referat og godkendelse af dagsorden 
- Referatet blev godkendt. 

➢ Bilag punkt 1 Referat af bestyrelsesmøde 2020-09-28 
 

2. Jan Ballings kunstværk – opfølgning ved Martin Sanderhoff  
- Kunstværket er gået i stykker, så nu forhandler Viborg Kommune (kunstrådet) med kunstneren. Så 

indtil videre er projektet på stand by. Der burde ikke være nogen etableringsomkostninger 
forbundet med, at kunstværket bliver overført til BG’s matrikel, og der er næppe heller væsentlige 
driftsomkostninger ved at huse kunstværket. 

- Konklusion: Vi hører nærmere om projektet, når der er nyt fra kommunens forhandlinger med 
kunstneren. 

 

3. Orientering om det videre forløb i MTU-arbejdet 
➢ Bilag punkt 3 Handleplan for udvikling af HØJ professionel kapital på BG 

 
- Dorte gennemgik bilaget: Fokus på, at det er tydeligt, hvad der skal komme ud af de forskellige 

indsatser samt, hvordan der følges op på de forskellige indsatser. Jeg synes, der er en god dialog 
mellem ledelse om medarbejdere: Papiret fra ledelsen er blevet taget godt imod, men det betyder 
selvfølgelig ikke, at alle problemer er løst. 

- Michael Christensen/Signe Skovmand: Vi mener også, at vi er kommet et skridt videre. Det er fint, 
at der blevet skrevet evalueringer ind i handleplanen. Og så er det godt, at ledelsen har fokus på, at 
vi personalet undgår for mange ”slutspurter” – altså at vi pludselig skal løbe meget hurtigt for at nå 
i mål. 

- Dorte: Helt enig – men jeg er også glad for, at medarbejderne anerkender, at arbejdet på en 
ungdomsuddannelse har en karakter, hvor slutspurter ikke helt kan undgås. 
 

4. Status på økonomi, strategiske indsatser samt øvrige tiltag.  
a) Økonomi: Forventet resultat 2020 samt budget 2021 

Forventet resultat for 2020:  
Dorte gennemgik de poster, som samlet set har givet et lidt større tilskud (ca. 200.000 kr.) end 
forventet og en mindre udgift end forventet (ca. 580.000 kr.). 
 
Budget 2021: 
Det lidt overraskende flotte resultat for 2020 skal ses i sammenhæng med det forventede 
underskud på 2021, hvor nogle aktiviteter er blevet skubbet til: Vi har fx skubbet noget 
rejseaktivitet 2020 til 2021, hvor vi forventer, at Coronaen forsvinder, så vi kan gennemføre 
rejseaktivitet med eleverne. 

➢ Bilag punkt 4 Budget 2020 og forventet resultat 2021. 
➢ Bilag punkt 4 Forventet resultat bemærkninger 

 
b) EU i Midtjylland 

Region Midt projekt (v. Michael Christensen): 
En tak til Regionen og Lone for at have godkendt vores ansøgning! Vi er sammen med 6 gymnasier 
og DEO (Demokrati i Europe Oplysningsforbundet) og CDEU (Region Midt’s kontor i Bruxelles): 
Projektet handler om, hvilken rolle lovgivningen spiller for virksomhederne i regionen Vi skal 



 
 

udvikle koncepter for studieture øst på og vest på i RegionMidt. Undervisningsmaterialer inden for 
7 temaer: For hvert tema skal der ligge et konkret koncept for studieture i RegionMidt. 

- Disse lokale studieture skal ikke erstatte de normale udlandsrejser, men lige nu er de et godt 
alternativ. 

- Vi har været i avisen én gang, men vi vil gerne i med en bedre artikel og større artikel. 
- Eksempel på en studierejse: Thyborøn (fiskeri) – Lemvig (Landbrug og miljø) – Bjerringbro – Århus. 

 
c) Markedsføring. 

Dorte: Vi skulle have været ude på alle lokale grundskolerne i Viborg Kommune og præsentere 
vores 3 ”stx-søjler”. Det blev aflyst pga. Corona – så vi fik i stedet bud på at producere en film om 
BG til Viborg Kommune – og det er den film, jeg har vist jer i dag. Filmen er blevet vist af vejlederne 
på skolerne – vi tror og håber, at filmene har stor markedsføringsværdi. Derudover har Niels Dall 
lavet en stor markedsføringsindsats på Facebook og Instagram. 

- I november-december 2020 har vi haft personlige rundvisninger (max 10 personer i en gruppe) på 
BG – det fortsætter i januar og februar med grupper af max. 5 personer. Orienteringsaftenen d. 
26/1 er desværre nødt til at afholde virtuelt. 
 

- PDFJ har finansieret spændende nye BeScience tiltag i 2020, og der er lagt planer frem i tiden.  
Signe: De naturvidenskabelige lærere har været på et godt kursus på Grundfos, som også har stillet 
noget udstyr til rådighed for os. Vi er dog ikke helt i mål endnu med efteruddannelsen af lærerne – 
særligt har vi brug for noget mere praktiske viden om, hvordan pumperne fungerer. Derudover har 
vi lavet et nyt naturvidenskabeligt grundforløb i 1.g: Første forløb om klima (vandstandsstigning) – 
anden forløb om energilagring i forbindelse med besøget på Grundfos.  

- Dorte: Med hjælp fra PDJF er vi kommet med i Science Talent på Sorø Akademi. 
- Noah, 2x: Tre elever fra 2.x er med i Science Talent på Sorø Akademi 
- I forbindelse med den store opgave i 2.g (SRO) er deltager 2.x i en Science-konkurrence sammen 

med Egå Gymnasium og Odder Gymnasium. Der har været lærerkursus i denne opgavetype. 
- D. 5/11 var 1.x og 2.x (de to science-klasser) på besøg i København. Programmet var:  

Besøg på Nationalmuseet (Stemmer fra kolonierne). Virksomhedsbesøg EnergyLab Nordhavn, her 
udvikles løsninger, som inspirerer New York, Beijing og andre byer, og som bidrager til at møde 
tidens store klimaudfordringer. Besøg på Planetariet - oplæg om universet. Der var seks lærere med 
på turen: Vigtigt at lærerne kommer til at kende hinandens fag for at kunne arbejde bedre sammen 
om Science-klasserne. 

- BeScience - Dorte: Vi har nu fået fod på, at vi skal rejse til Tanzania med 3 klasser over 3 år: vi skal 
være med til at skaffe rent vand til en sundhedsklinik, en børnehave og vanding af afgrøder.  

 

5. Nyt fra formanden m.fl.: 
- Niels: Det er vigtigt at få permanentgjort hf på BG som vores egen uddannelse, og det er vigtigt at 

vi får en permanent godkendelse af Business-studieretningen på BG. 
- Lone Langballe: Det er vigtigt, at vi får arbejdet med at opløse de faste fordelingsudvalg og 

fordelingsregler, så vi kan få en mere fair og helhedsorienteret fordeling af eleverne i Region 
Midtjylland 

- Dorte: onsdag d. 16/12 har BG 45 minutter til at fremlægge vores muligheder og udfordringer med 
de snævre fordelingsudvalg for Regionen. Vi er frustrerede over, at gymnasier skruer op for 
kapaciteter i øst og så ikke anerkende vores udfordringer i det midterste af Jylland – der skal kunne 
fordeles elever på tværs af Regionen. Lone har helt ret i, at strukturen med de eksisterende 
fordelingsudvalg ikke fungerer. 

- Niels: Tak til Lones for din indsats i Regionen. Der er nyt om solcelleprojektet på juni-mødet. 
 



 
 

6. Vedtægt og forretningsorden 
Der er fremsendt et forslag til vedtægtsændring, som Niels vil drøfte med bestyrelsen 
Der er i øvrigt vedlagt en opdateret version af bestyrelsens forretningsorden til underskrift. I den nye 
udgave er antallet af medlemmer justeret (op) og der er lavet et nyt layout. 
 
Niels motiverede ændringer i vedtægterne: Det er vigtigt, at bestyrelsen har en holdning til, hvem og 
hvilke kompetencer, vi ønsker repræsenteret i bestyrelsen – derfor foreslår jeg disse ændringer i 
vedtægten, hvor det altså er bestyrelsen, der indstiller en person fra de i vedtægten nævnte 
institutioner og virksomheder til at sidde i bestyrelsen. 
Hanne: I forhold til de private virksomheder kan det være en udfordring i at have en indsigt i 
virksomheden (fx Grundfos) – så her er det snarere en kompetenceprofil, man kan forholde sig til som 
bestyrelse. 
Susanne: Det er en god ændring – men det betyder, at man som bestyrelse har en stor opgave, når 
man selv vil udpege medlemmer til bestyrelsen. 
 
Forslaget til nye Vedtægter blev godkendt. 
Ændringerne til Forretningsordenen blev godkendt. 
 

➢ Bilag punkt 6 Vedtægt for Bjerringbro Gymnasium – Ændringsforslag 2020 
➢ Bilag punkt 6 Forretningsorden – opdateret 2020 
➢ Bilag punkt 6 BEK 1246 lov om institutioner…. 

 
Under dette punkt aftales datoer for forårets møderække. 

- Skoleårets 3. bestyrelsesmøde - d. 25/3 kl. 17.30.-19.30 
- Skoleårets 4. bestyrelsesmøde: CK laver en Doodle ang. juni-mødet. 

 

7. Mindre punkter ift. drift. 
- Ferieplanen for eleverne er som altid afstemt efter busplanen i Viborg Kommune. 
- Klassekvotienten ligger i 1.g på 25,7 elever – altså under de 28 elever. 

➢ Bilag punkt 7 Ferieplan for skoleåret 2021-22  
➢ Bilag punkt 7 Opgørelse af klassekvotient for 1. klassetrin. 

 

8. Evt. 
- Ang. ETU (elevtrivselsundersøgelsen som netop er blevet gennemført): Konklusioner og findings fra 

denne undersøgelse bliver fremlagt af ledelsen på næste bestyrelsesmøde d. 25/3. 
- Ang. Corona: vi har haft én klasse (3.b) hjemsendt én uge. Tre elever fra klassen har haft Corona. De 

er alle tre smittet af forældre. Derudover har én medarbejder haft Corona. Ingen er blevet smittet 
på skolen, dvs. vi har 100 % undgået smittespredning på skolen. 

- Julegave til eleverne (som Corona-kompensation). Hættetrøje som bliver udleveret, når vi igen kan 
komme i skole. 

 
 
Ref. Claus Kjeldsen 
  



 
 

 
 
_________________________________  _________________________________ 
Niels Villadsen (formand)   Susanne Tellerup (næstformand) 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Karina Degryr Thomsen   Tommas Amstrup 
 
 
 
_________________________________  _________________________________    
Martin Sanderhoff   Hanne Fonnesbæk 
 
 
 
_________________________________  _________________________________ 
Signe Skovmand   Michael Christensen 
 
 
 
_________________________________  _________________________________    
Lone Vase Langballe   Shannon Benjamin, 3x 
 
 
__________________________________  _________________________________ 
                               
Dorte Gade    Noah Martinussen, 2x 

 


