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Referat af bestyrelsesmøde d. 7. juni 2022 kl. 17. 00-19. 00 på BG

Deltagende ved mødet: Claus Kjeldsen (CK), Laura Kristine (elev), Tommas Amstrup, Lone Langballe, Hanne
Fonnesbæk, Signe Skovmand (SS), Bjarne Grøn, Niels Villadsen, Karina Degryr Thomsen.

Martin Sanderhoff, Kirsten Andreasen og Noah Martinussen har meldt afbud.
Annette Jensen (AJ), administrationschef, deltager i punkt 3

Referent: Klaus Daugaard (KD)

l. Godkendelse af dagsorden og opfølgning referat fra mødet i marts
Bilag l Referat af bestyrelsesmøde 2022-03-29
Dagsorden blev godkendt.

Referatet blev godkendt og underskrevet.

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
Bestyrelsen præsenterede sig for det nye medlem, Bjarne Grøn.

Tommas Amstrup og Niels Villadsen blev genvalgt som selvsupplerende medlemmer af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig ved at Niels Villadsen er formand (i en et-årig periode) hvorefter han

efter eget ønske udtræder af bestyrelsen og Tommas Amstrup bliver næstformand.

3. Budgetopfølgning og budgetrevision (AJ og CK)
Bilag 3. 1 Budgetopfølgning l. kvartal 2022 og Revideret budget 2022
Bilag 3. 2 Kommentarer til Budgetopfølgning og det reviderede budget for 2022

AJ: Vi forventer et underskud på 455. 000 for 2022. Det som gør ondt i år er, at vi kun optager
50 elever ved skolestart 2022. Det bliver bl.a. svært at lave holdoptimering på den baggrund.
Det er vigtigt for BG, at vi har de to store projekter (NOVO og PDJF). De er med til at vi kan
udvikle spændende naturvidenskabelig undervisning, og de er også medvirkende årsag til, at vi
har mange naturvidenskabelige elever. Dette er godt, da det spiller fint op imod det politiske
fokus på STEM-fag og flere STEM-elever. Det er usædvanligt for et gymnasium at have så store
eksterne bevillinger, som projekterne giver.
Underskuddet for 2022 skyldes også udgifter til en rektoransættelse, men underskuddet er
samtidigt begrænset ved, at den pædagogiske ledelse går fra 3 til 2 personer. Det Bliver dog
ikke synligt i regnskabet, idet Klaus Daugaard er forfremmet fra uddannelsesleder til vicerektor
og dermed ikke længere figurerer under lærerløn, men under ledelsesposten.

Budgettet blev godkendt.

4. Strategiske arbejde med rekruttering - det politiske arbejde
4. a Viborg Kommune/Favrskov Kommune:
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M de med bor mesteren fra Vibor 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.
M de med UD Favrskov å 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: Søgetalfra Regionen - søgemønstre for stx og hf

Bilag 4. 5: Analyse af transporttid: BG-Hammel Rtb. og BG Kjellerup Rtb.

CK: Bila 4.4 blev udd bet. Der er 20 elever med Bjerringbro Post nr. som ikke har søgt os. Det
er for mange. 11 elever søger VK. Vi skal have flere elever med Bjerringbro og Rødkærsbro
postnummer til at søge BG.
CK:Anal senaftrans orttider bila 4.5 viser, at det tager 39 minutter fra Hammel Rtb. til BG.
Det bør altså være muligt at flytte elever fra Hammel til BG, når de nye fordelingsregler træder i
kraft næste år. Vi kan naturligvis ikke konkurrere med Farverskov Gymnasium og de 29
minutters transporttid til Hammel Rtb., men det er kun 10 min mere til BG.

Bestyrelsen stillede spørgsmål til, om det dårlige søgetal er udtryk for en "Coronaeffekt"?
o CK: Vi tror, at unge vælger at rykke sammen, hvor der er mange andre unge

(lemmingeeffekt) - og særligt efter et efterskoleophold (eller 10. klasse i Viborg) er det
som om, at loyaliteten til det lokale gymnasium er blevet "brudt". De sidste år med
Corona har måske fået flere unge til at vælge efterskoleophold/10. klasse -og dermed
kan corona indirekte være medskyldig i vores dårlige søgetal.

o Tommas: Unge i Hammel har ikke BG i deres bevidsthed. Så her er en udfordring for
BG's ledelse.

CK o Niels skal have m de med Vibor s bor mester Ulrik Wilbek d. 28 6 og en ide kunne
være at spørge ind til, om kommunen kunne yde ret tilskud til et "Maker Space"?
Ulrik Wilbek skal desuden have genopfrisket, at han jo har slået sig op på at være borgmester
for hele Viborg Kommunen, l den forbindelse kunne det være en ide at gøre opmærksom på, at
BG ligger "langt ude på landet", og der kan være svært for eleverne at komme til og fra skolen
uden for de almindelige bustider. Vi kunne derfor forslå, at BG-eleverne får en flexung aftale
lige som i Farverskov Kommune?
Et et samarbe'de mellem BG o rundskålerne i B'errin bro-fx i form af udlejning af lokaler
til 9. klasseundervisning) kunne være med til at give de unge et større kendskab til BG. Men det
skal ikke kunne give bagslag ved, at BG så ikke fremstår eksotisk nok for de unge, hvorefter de
fravælger BG. Denne balance er svær!

Niels Villadsen: Måske skal vi også søge om penge til renovering af fysiklokaler?
SS: Fysiklokalet fungerer godt og er hyggeligt-jeg ser ikke noget reelt behov
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Udfordringen er at vi skal kunne fortælle en troværdig historie om BG som et både trygt
gymnasium, et cool gymnasium og et ambitiøst gymnasium.

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

CK Tommas: Til m det med Christian Phil Lorentsen er vi interesseret i at drøfte. hvordan

Venstre forholder sig til den nye fordelingsaftale. Ved mødet fremgik det, at Venstre er for den
del afaftalen, der omhandler afstandszoner - og dermed er for en fordeling af elever, der skal
sikre de små gymnasiers eksistens.
SS: Vigtigt at venstre også vil involvere sig i taxameterforhandlingerne og sikre et fornuftigt
taxameter for de små skoler.

Lone Langballe: Meget vigtigt at vi ikke kun lægger vores æg i en kurv (Venstre). Der er risiko
for, at andre dele af det politiske spektrum vil vælge os fra, hvis vi ikke er brede i vores politiske
henvendelser.

Niels Villadsen: Hanne Rod kunne være et bud på en anden politiker som vi kunne invitere eller
tale med.

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-om rådet i uge 24 og 25. Dagsordenen: "Hvordan kan Bjerringbro Gymnasium
blive et relevant valg af ungdomsuddannelse for eleverne".

CK har været til kaffemøder med de skoler, han kender dårligst: Friskoler o efterskoler.
o Gudådalens Friskole: Måske skal 9. klasse på BG og se undervisning i billedkunst,

mediefag og musik? Måske skal jeg ud og snakke om BG på Friskolen ved et
forældrearrangement i efteråret?

o Levrin Efterskole.

o N rreå Friskole: Aftale om, at jeg skal forbi med elever, der kan fortælle om BG til 9.
klasse - muligvis kan jeg også blive inviteret til et forældrearrangement på skolen?

o Mammen Fri - Mikael Kristensen: CK ringer til august ang. arrangement på Mammen
fri, hvor CK kigger forbi. Evt. elev-ekskursion for 8./9. klasse til BG?

o Gudenådalens Efterskole - Jesper Emil: Vi skal lave noget eksklusiv brobygning for
elever med adresser tæt på BG:

o Birthe Bitsch Mo ensen BBM - Pæd. Konsulent-Favrskov: BBM har talt med

skolelederne fra de to 10. klassecentre i Favrskov. Vi finder en model, hvor BG kommer
ud på skolerne til en orientering om HF. Herefter kan vi muligvis finde en model for, at
de elever, som ønsker nærmere intro til HF, kan komme på Brobygning på BG.
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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 202 2
Bilag 5. 2: "Findings" fra Interview med elever fra Bjerringbro Skole og Ulstrup Skole - samt
lærere f rå Bjerringbro Skole
Bilag 5. 3: Fælles arbejdsnoter fra den pædagogiske dag d. 25. maj 2022.

CK: Vi skal ud og gøre opmærksom på, at BG har og kan det samme, som de større gymnasier,
men at BG ud over det også har de nære værdier. Det varme og det nære må dog ikke skygge
for, at vi også skal kommunikere vores gode faglige resultater og generel høj faglighed.

SS: Det er vigtigt, at vi har et samlet rejseprogram, som nye elever kan få i hånden, når de
starter. "Dette kommer du til at opleve når du starter på BG".
Tommas: Vi skal have genskabt traditioner og kultur på BG-Corona har nulstillet det hele-vi
skal have fortalt det hele i vores lokalområde igen. Vi skal også have talt til forældrene om, at fx
huspriser også afhænger, af at der er et gymnasium i Bjerringbro.
CK: Enig - for at understøtte de elevdrevne udvalg, har vi lavet en støttegruppe af lærere, der
får timer for at hjælpe eleverne med deres udvalg.
Laura 2.x: Jeg hører nogle gange, at der bliver talt lidt nedsættende om BG blandt unge. "Det er
lige sådan lidt kikset at gå på BG".
Niels Villadsen: Man kan overveje at tage et bestyrelsesmøde som primært omhandler,
hvordan vi får tegnet en skarp profil på BG?

Konklusion: Til næste bestyrelsesmøde i september fremlægger CK en strategi for, hvordan vi
får vendt søgetallene.

6. Nyt fra medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og ledelse
Fra ledelsen:

Klaus Daugaard fremlægger evaluerin er af dette års indsatser o det kommende års indsatser ved
næste bestyrelsesmøde primo oktober 2022.
Klaus Dau aard 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 indf rer en frivilli Whistleblowerordnin 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.
Hanne sidder som kontaktperson i Whistleblowerordningen på Grundfos og vil gerne fortælle om
deres erfaringer til BG's whistleblowerenhed: CK, SS og AJ.

Mødedato for næsteskoleår:
o D. 22/9
o D. 12/12
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7 Evt.
Laura 2x: Nogle elever og lærere har lavet et Bæredygtighedsudvalg.

CK: Vi laver en lærergruppe der skal understøtte elevudvalgene.

Alle i bestyrelsen er inviteret til dimission.

Niels gør opmærksom, at ledelsen på BG ikke må slide sig selv op. Ind til videre går det godt, selvom
der er meget nyt i at være ny Rektor og Vicerektor.
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