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Bestyrelsesmøde d. 7. juni 2022 kl. 17.00-19.00 på BG 
Der serveres en sommeranretning ved bordene kl. 18.00 (i studieområdet). 

Martin Sanderhoff og Noah Martinussen har meldt afbud.  
Annette Jensen deltager i punkt 3 
 

1. Godkendelse af dagsorden og opfølgning referat fra mødet i marts 
Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde 2022-03-29 
 

2. Konstituering af den nye bestyrelse. Kort orientering ved formand Niels Villadsen 
En særlig velkomst til de nye medlemmer af bestyrelsen: 
- Bjarne Grøn VIA og Kirsten Andreasen, lærerrepræsentant 

 
3. Budgetopfølgning og budgetrevision (AJ og CK) 

Bilag 3.1 Budgetopfølgning 1. kvartal 2022 og Revideret budget 2022 
Bilag 3.2 Kommentarer til Budgetopfølgning og det reviderede budget for 2022 
 

4. Strategiske arbejde med rekruttering - det politiske arbejde  
4.a Viborg Kommune/Favrskov Kommune: 

Møde med borgmesteren fra Viborg Kommune, Ulrik Wilbek d. 28/6 på BG - Niels og CK 
deltager. På bestyrelsesmødet drøfter vi, hvad vi skal tage med på dagsordenen til 
borgmesteren. CK og Niels kommer med et udspil. 
Møde med UU Favrskov på BG d. 3/6: Drøftelse af hvordan BG kan blive mere synlig i den 

østlige del af Favrskov Kommune – særligt Hammelområdet. 

Bilag 4.1: Viborg Kommune – søgetal til ungdomsuddannelserne 2022 

Bilag 4.2: Viborg Kommune – Måltal for 2023-25 

Bilag 4.3: Høringssvar afgivet d. 16/5 til Viborg Kommunes måltal for søgningen til 

ungdomsuddannelserne i årene 2023-2025.  

Bilag 4.4: Søgetal fra Regionen – søgemønstre for stx og hf 

Bilag 4.5: Analyse af transporttid: BG – Hammel Rtb. og BG Kjellerup Rtb. 

4.b: Landspolitisk: Hvor står vi i forhold til ”Tillægsaftalen til aftale om Den koordinerede 
tilmelding til Gymnasiale uddannelser” fra d. 23/5 2022? 

- Møde med Kristian Pihl Lorentzen d. 20/6 på BG m. CK. På bestyrelsesmødet drøfter vi, 
hvad jeg skal tage med på dagsordenen til venstrepolitikeren. Venstre er ikke med i den 
oprindelige aftale eller tillægsaftalen. 
 
Bilag 4.6: ”Udkantens unge skal sikres et gymnasietilbud. Brev sendt til Børne og 

Undervisningsudvalget” d. 19. maj 2022 

Bilag 4.7: Brev til uddannelsesordførere sendt d. 19.maj 2022 
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4.c: Skoleledere i Bjerringbro-området 
- Møde med Karina Thomsen, Bjerringbro Skole: Drøftelse af muligheden for at 9. klasse på 
Bjerringbro Skole, Koldskær kan benytte kantinen og faglokaler på BG næste skoleår. 
- CK inviterer sig selv på ”kaffemøder” med skoleledere fra Friskoler og Efterskoler i 
Bjerringbro-området i uge 24 og 25. Dagsordenen: ”Hvordan kan Bjerringbro Gymnasium 
blive et relevant valg af ungdomsuddannelse for eleverne”. 
 
 

5. Strategiske arbejde med rekruttering på BG: Pædagogisk dag på BG d. 25/5  
Rekrutteringsgruppen på BG (LN, Ch, KA, KD og CK) har afholdt en Pædagogisk Dag d. 25/5 sammen 
med det pædagogiske personale.  
 Bilag 5.1: Dagsorden til Pædagogisk dag d. 22. maj 2022 

Bilag 5.2: ”Findings” fra Interview med elever fra Bjerringbro Skole og Ulstrup Skole – samt 
lærere fra Bjerringbro Skole 
Bilag 5.3: Fælles arbejdsnoter fra den pædagogiske dag d. 25. maj 2022.  

 
6. Nyt fra medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og ledelse 
- Fra ledelsen: 
- Klaus Daugaard fremlægger evalueringer af dette års indsatser og det kommende års indsatser ved 

næste bestyrelsesmøde primo oktober 2022. 
- Klaus Daugaard udnævnt til vicerektor – vi ansætter ikke en ny i ledelsen. Vi er med andre ord ikke 

tre men to i den pædagogiske ledelse. 
- Ledelsen indstiller til Bestyrelsen, at BG indfører en frivillig Whistleblowerordning fra næste 

skoleår. Ved et medarbejdermøde d. 19/4 blev Whistleblowerordningen diskuteret af alle 
medarbejdergrupper, og der viste sig et klart flertal for at indføre en sådan ordning. Vi har i 
mellemtiden taget kontakt til Herningsholm, og de vil gerne hoste vores ordning, der giver 
medarbejderne mulighed for anonyme henvendelser. 

- Mødedato for næsteskoleår: Primo oktober og Medio december 
 

7. Evt. 
Mvh Niels og Claus 

 

 


