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Dagsorden - bestyrelsesmøde d. 22. september 2022 kl. 17. 00-19. 00 på BG

Deltagende på mødet: Kirsten, Laura, Claus, Niels, Tommas, Hanne, Karina, Martin, Signe, Bjarne, Annette
til pkt. om økonomi samt Klaus (ref. ).
Afbud fra Lone

l. Godkendelse af dagsordenen og referat fra sidste møde (Klaus Daugaard).
Bilag l: Referat
Dagsorden og referat blev godkendt.

2. Økonomi 2022 og 2023 (Annette og Claus)
Budgetopfølgning l. halvår 2022 samt tanker om resultat 2023. Der er ingen overraskelser i
budgetopfølgningen for l. halvår 2022 og der er heller ikke store overraskelser omkring
forventninger til årets resultat.

Økonomien for 2023 ser derimod problematisk ud - bl. a. fordi det midlertidige udkantstilskud på
0,5 mil. udløber.

o Bilag 2.a: Budgetopfølgning l. halvår 2022 og budget 2023
o Bilag 2.b: Noter til budgetopfølgning 2022 og budget 2023

Ang. budeetopfølgnine for 2022:

Annette har i bilag 2a vurderet, hvad der er forbrugt af midler i dette finansår. Vi ser ind i et
underskud på ca. 455. 000 kr. Det er dog ikke endeligt, og der er forskellige usikkerheder, som
er redegjort for i bilaget. Fx er tilskuddene fra NOVO og PDJF svære at styre i budgettet.
Bjarne: Hvad plejer det økonomiske resultat at vise?
Claus: Det er meget forskelligt fra år til år.

Niels: Hvert år er det økonomiske resultat blevet noget bedre end forventet ved samme tid på
året, hvilket måske skyldes en tradition for en forsigtig budgetlægning.
Bjarne: Det virker til, at der er styr på økonomien.
Niels: Vi har en god likviditet, hvis vi skulle ramme ind i et underskud. Hvis vi havde fået del i de

ekstra 15. mill, som var beregnet til at støtte de små gymnasier i 2022, havde budgettet for i år
passet, men som l ved ligger Bjerringbro Gymnasium i en købsstadskommune, og det blev
pludselig afgørende, fordi nogen i ministeriet pludselig opfandt en ny definition af
"udkantsgymnasium", som indebar at kun små gymnasier i land- og oplandskommuner kunne
komme i betragtning.

An . bud et 2023:

Vi ser pt ud til at få et underskud på 2.001.020 på budgettet i 2023. Det skyldes flere ting:
-Der er et voldsomt fald i indtægter pga. faldende elevoptagelse. l budgettet har vi kalkuleret
med 66 elever. Vi håber, at få 84 elever, som aftalen og elevfordeling i princippet sikrer os, men
den kan falde, hvis vi får en borgerlig regering. Får vi 84 elever, er det ca. l million ekstra i
indtægt i skoleåret 2023-24 i forhold til de budgetterede 66 elever.
- Rektor har sammen med andre mindre jyske gymnasier skrevet til UVM og de relevante
politikere om at få forlænget det midlertidige udkantstilskud på 500.000.1
- De sidste års vigende søgetal skyldes en række faktorer: Bl. a. demografi og en hård
konkurrence mellem gymnasierne - herunder også Midtbyens Gymnasium, hvor HHX har
fremgang.

1 Vi har efterfølgende fået besked om, at det midlertidige udkantstilskud på 0,5 mill. Bliver forlænget til også at gælde
2023.
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Niels: Der er ca. 20 elever som er taget til Viborg Katedralskole, og derfor håber vi på, at der
bliver tale om elevfordeling også efter et valg. Jeg mener, at vi bør acceptere budgettet, selvom
der er nogle ting der kunne falde bedre ud.
Hanne: Har vi regnet på, hvis vi får samme optag som sidste år?
Niels: Når vi har optagelsen den 15. marts, må vi drage konsekvenserne af det.
Tommas: Vi vil gerne se et budget 2023 og 2024 på decembermødet med 3 mulige optag: 50,
66 og 84 elever.
Claus: Det skal i få. Til sommer går der tre stx-klasser og én hf-klasse ud. Jeg ser ikke for mig, at
vi får 4 klasser efter sommerferien. Derfor vil der ikke være den samme aktivitet på BG efter
sommerferien 2023.

3. Et blik på den øvrige økonomi (Niels Villadsen)
Har vi de rigtige lån? Er vores likvider placeret fornuftigt?

Niels: vi bør overveje at få et afkast for de penge, vi har stående i banken ved fx at investere i
kortfristede obligationer. Skal ledelsen have bemyndigelse til at indhente tilbud, som bestyrelsen
skal kigge på?

Det blev besluttet, at Niels, Tommas og Martin sammen med skolens ledelse går videre med at
undersøge muligheden for og får bemyndigelsen til at lave en obligationsinvestering med minimal
risici. Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges investeringen for den øvrige bestyrelse.

4. Markedsføring 2022 og 2023 - Strategi og handleplaner (Claus)
Bilag 4: Rekruttering og markedsføring skoleåret 2022-23 - nye tiltag

Claus: Sidste skoleår lavede vi et rekrutteringsudvalg på baggrund af det sløje elevoptag.
Rekrutteringsudvalget forestod en pædagogisk dag (d. 25. maj), hvor personalet idegenrerede
sammen om, hvordan vi kan få flere elever til at vælge BG. Jeg fornemmer, at der er en stærk ånd
og tro på blandt lærerne og det øvrige personale, at vi kan vende udviklingen.
Kirsten: Det kan jeg bekræfte.
Følgende arbejdes der med:

Vi skal lave en stærkere brobygning
Vi har været dårligt repræsenteret i Favrskov kommune - hvor de fx sender deres HF-elever til
Randers og Århus. Vi er godt i gang med at opdyrke dette område.
Vi skal tættere på friskolerne.
Ny ide: "Efterskolernes dag på BG": vi vil gerne vise lokale elever, at efterskolestemning kan
man også få på BG (Tommas: Husk at være opmærksom på Bjergsnæs Efterskole). Vi skal
desuden have beskrevet den efterskolestemning, som er her på BG og finde ud af, i hvor høj
grad og hvordan det kommunikeres tydeligt ud til målgruppen.
Tommas: vi har stor succes med at en elev har ansvaret for vores instagram en uge af gangen.
De fleste vil gerne vise deres skole fra den bedste side.
Bjarne: Vi skal have kommunikeret at BG har "cool warm places".
Claus: Vi har et SoMe-udvalg med elever og lærere - de har gang i nogle spændende tiltag -
bl. a. kommer BG på Tik-Tok.
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5. Politiske tiltag fremadrettet - lokalt og nationalt (Claus)
Bilag 5. a: Brev til borgmester Ulrik Wilbek
Bilag 5. b: Brev fra mindre jyske gymnasier til Undervisningsudvalget i Folketinget om at fastholde
det midlertidige udkantstilskud på 0, 5 mil i 2023
Bilag 5. c: Brobygning - Det politisk spil mellem ungdomsuddannelserne i Viborg (lukket).

An brevet ti Bor mesteren : Det blev besluttet, at rektor skrver en ansøgning til kommunen om at
søge 300. 000 kr. til BG's solcelleanlæg. Ansøgningen sendes til borgmesteren og de lokale
medlemmer af byrådet.
Ideen om, at kommunen kan støtte en Flex ung-ordning bliver nok ikke til noget, kunne Martin
meddele, idet kommunen skal spare.
Der kører en politiske proces omkring skolestrukturen i Bjerringbro : De to skolebestyrelser vil
gerne have en samlet skole. BG og Bjerringsbroskolerne har en fæles dagsorden.

Som det fremgår af bilag 5.c er klimaet lidt specielt mellem gymnasierne i kommunen, og det siger
noget om, at det bliver svært at fordele elever, når det tilsyneladende er svært at blive enige om at
fordele brobygningselever.
Karina: Vi har også fået en henvendelse på Bjerringbro Skole om en en elev, der ønsker gymnasial
brogygning i Viborg.
Claus : Vi har en klar aftale med kommunen om, at elever fra Bjerringbro Skole, Rødksersbro Skole,
Mammen Friskole, Tange Kristne Friskole og Gudenådalens Friskole, der ønsker intro/brobygning til
stx og hf, henvises til Bjerringbro Gymnasium.

6. Kvalitetssikring på BG (Klaus Daugaard)
o Bilag 6.a: Selvevalueringsrapport 2021-22.
o Bilag 6. b: Opfølgningsplan 2021-22
o Bilag 6. c : Opfølgningsplan 2022-23

Klaus Daugaard gennemgik selvevalueringen og opfølgningsplanernene. De blev alle vedtaget.

7. Nyt fra skolen (skolens personale og elever)
o Temadag om Bæredygtig Business d. (artikel fra Midtjyllands Avis d. 12/9) - Bilag 7.a
o Instruks om energibesparelser - Bilag 7.b
o Afrika-projektet på BG - den afrikanske pumpestation - Bilag 7.c
o Solceller på BG
o Elevrådet har ordet (Laura)

Temadagen: Gik rigtig godt og der er kommet godt gang i iværksættercafeen. Vi er stolte over
vores iværksættermiljø og det arbejde, som Michael Christense laver sammen med eleverne.
Instruks om energibesparelser: Der skal skrues ned for varmen, og det arbejder vi på.
Bestyrellsen vil gerne høre ideer til andre energibesparende tiltag.
Afrikanske um estation: Vi ansøger kommunen om at lægge rør ud til 6 små skure, hvor man
kan lave forsøg og målinger mm. Folkeskolerne skal også kunne bruge det vi udarbejder.
Solcelle-anlæg: Vi har besluttet, at solcelleanlægget skal være nede på boldbanen - dels fordi vi
ikke kan finde ud af om tagkonstruktionen på hallen kan bære et anlæg, og fordi vi ikke ønsker
at have det siddende på gavlen af hallen. Markedet er lidt ophedet i øjeblikket, og det har
været svært at få tilbud på jordanlæg, da de fleste anlæg sidder på tag. Niels har sendt noget
materiale til Erling. Vi skal have prioritetet at komme videre i denne proces !
Elevrådet - Laura: Vi har budt velkommen til de nye elever og lavet sportsdag.
Bærerdygtighedsudvalget arbejder på en tøjbazar og vegetarmad i kantinen. Der er en god
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8.

stemning i øjeblikket og der bliver lavet rigtig mange fede ting. Elevrådeweekenden afholdes
sammen med Claus den 23. -24. september.
SS: Rejseprogrammet skal fylde mere i vores rekrutering. Det er lidt uklart for eleverne hvad,
hvormeget og hvorhen.

Udpegning af selvsupplerende medlem af bestyrelsen - processen frem mod udpegning af ny
formand i foråret 2023. (Niels Villadsen)
Dette punkt skal på dagsordenen til december.

9. Næste mødedato: D. 12. december 2022

o Nye mødedatoer i dette skoleår: forår og sommer 2023
o Klaus sender en forårs-doodle

o Evt.
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