
 
 

Bestyrelsesmøde d. 20. dec. 2021 kl. 17:00-19:30 på BG  
 
Mødet er planlagt på BG. Der vil være en platte med smørrebrød, som serveres ca. kl. 18.00 og spises under 
mødet. Hvis man ønsker at deltage virtuelt, har vi gode muligheder for dette. Giv besked til Claus, så sender 
han et link. 
 

1. Opfølgning på sidste møde, underskrift af referat og godkendelse af dagsorden 
➢ Bilag 1: Referat af bestyrelsesmøde 2021-10-05 

 

2. Rektoransættelse og Dortes reception 
a) Afsked med Dorte (Claus). 
b) Rektoransættelse – status (Niels). 

 

3. Status på økonomi, strategiske indsatser samt øvrige tiltag.  
a) Økonomi: Forventet resultat 2021 (Annette) og Budget 2022 (Annette og Claus) 

➢ Bilag 3a: Forventet resultat 2021 og Budget 2022 
➢ Bilag 3b: Kommentarer til forventet resultat 2021 

b) Projekter (Claus og Signe): 
- BeScience: Novo og Poul Due Jensen Fonden (Signe) 
- Solcelleanlæg – 2 tilbud (Niels, Tommas og Martin). 

o Bilag 3b1: Tilbud vedr. Solcelleanlæg til projektet til Bjerringbro  
Bilag 3b2: Projektbeskrivelse - 84 paneler Bjerringbro Gymnasium 

- Sprog: Erasmus+ ansøgning DIGI-LINGO: Enhancing digital language teaching and virtual exchange 
har opnået et fuldt tilsagn på lige knap 3 mio. kr. BG står som medansøger. Den samlede Erasmus-
ansøgning er på 142 sider – den har vi valgt ikke at medsende. (Claus) 

➢ Bilag 3b3: European Languages in A Digital World 
c) Markedsføringsindsatser i 2021 og 2022. Kort gennemgang af indsats, og vi ser et par 

nyproducerede film om BG (Claus). 
d) Klassekvotient i 1.g 2021. (Claus) 

➢ Bilag 3d: Redegørelse for overskridelse af klassekvotient 
 

4. Personalepolitikken (Claus) 
➢ Bilag 4: Personalepolitik 2021 – nyskrevet – udsendt af Dorte i november 2021. 

 

5. Coronasituationen på BG. 
a) Virtuel undervisning mandag d. 20/12 og d. 21/12. 

a. Bilag 5: Brev til elever og forældre om virtuel undervisning – fremsendes tirsdag d. 14/12. 
 

6. Nyt fra medarbejderne 
a) Evt. møde mellem bestyrelsen og medarbejderne (Signe). 
b) Status på whistleblowerordning. Vi er stadig i tænkeboks. 

 

7. Datoer for de næste to møder: marts 2022 og juni 2022. 

8. Evt. 

Mvh Niels og Claus 


