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Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF den 30. marts 2016 kl. 
15.30 – 17.30 
 
Til stede:  

Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Brian Roed, Olav Nørgaard, Johannes F. Vesterby, Jakob 
Sehested, Mette Skaarup Philipsen, Louise Albeck Larsen, Ida Rye Johansen, Magnus Porse, Kira 
Kaasgaard Bang, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.  
Referatet godkendt 

 
2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF 

a. Der er er en gymnasiereform undervejs, men der er ikke præsenteret et udspil endnu. 
Karakterkrav er et af de store diskussionspunkter. 

b. VGHF har haft besøg af Moderniseringsstyrelsen, GL, Danske Gymnasier, 
Kompetencesekretariatet og UVM til en erfaringsudveksling om implementering af 
OK 13. Vi gjorde åbent rede for, hvordan VGHF har grebet det an. 

c. Hyrdebrev fra Undervisningsministeriet sendt med mødeindkaldelsen. Det er 
præciseret, at skolerne skal udvise rettidig omhu og sparsommelighed. 

d. 20. april deltager formand, næstformand og rektor i et møde om bestyrelsesarbejdet 
”Bestyrelserne i front for kvaliteten”. 

e. VGHF har haft et pædagogisk døgn for hele lærergruppen og ledelsen med fokus på 
det kreative og legende input i undervisningen. 

f. Vi har sammen med 40 andre gymnasier testet netprøve.dk som pilotskole. Testen 
forløb planmæssigt og følges op af digital eksamensform til sommereksamen 2016 i 
udvalgte fag. I 2019 skal alle skriftlige eksamener afvikles digitalt if. planen 

g. Alle 2g’erer har været på studietur. 
h. VGHF er gået ind i et samarbejde med et naturvidenskabeligt blad fra Aarhus 

Universitet. VGHF er projektledelse 
i. 23. maj besøger borgmesteren, kommunaldirektøren og direktør for Job & Velfærd 

VGFH til en drøftelse af samarbejdet mellem gymnasiet og kommunen. 
 

3. Godkendelse af regnskab for 2015 og revisionsprotokol. Revisor Per Sørensen deltager i 
mødet under dette punkt. Bilag 1 og 2. Bilagene udsendes direkte fra revisor. 
Gennemgang af årsrapport og revisorprotokol v/ revisor Per Sørensen 
Uanmeldt revisionsbesøg den 6. oktober 2015 

 
Herefter var der en drøftelse af skolens bygningsmasse, frafald og den demografiske 
udvikling. Desuden blev de varslede besparelser drøftet, og det blev pointeret, at den 
gode økonomi der er opbygget på VGHF nu viser sig som en særdeles fornuftig 
disposition i forhold til de kommende økonomiske udfordringer. 
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Konklusion:  
- Der er hensigtsmæssige forretningsgange i regnskabsførelsen på VGHF, og skolen har 

en rigtig god økonomistyring. 
- Igen i år er revisionspåtegningen blank 

 
Bestyrelsen bemyndiger Ulla Lundgaard og Aase Bach Olesen til at indberette regnskabet og 
revisionsprotokollatet for 2015 til ministeriet via digital signatur.  

 
Bestyrelsen godkender regnskab og revionsprotokollat for 2015. 

 
 

4. Sygefraværsstatistik for 2015 til orientering. Orienteringspunkt. Bilag 3 
Mads Fjendsbo redegjorde for tallene. VGHF har fortsat generelt et meget lavt 
sygefravær.  
 
Skolen har haft enkelte langtidssygemeldinger, som kan aflæses i tallene. Der er via 
Samarbejdsudvalget igangsat et arbejde i alle personalegrupper, som skal munde ud i et 

stressberedskab.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og udtrykte tilfredshed med tallene. 
 

 
5. Søgetal og kapacitet pr. 15. marts. Orienteringspunkt. Bilag 4 og 5 

Ekstra bilag omdelt med tal fra Regionens søgetal 
 
Mads Fjendsbo redegjorde for ansøgertallene, Vi har fået 183 ansøgere til STX og 144 til 
HF. På visuel hf har vi 50 ansøgere fra mange egne af landet, men kan maksimalt optage 30.. 
Vi har fået 38 ansøgere EUX-uddannelsen, som vi udbyder i samarbejde med 
landbrugsskolen. Samlet betyder det, at vi opretter syv STX-klasser, fire HF-klasser, en Visuel 
HF-klasse og to EUX-klasser.  
 
Bestyrelsen drøftede forskellige årsager og mulige tiltag ift. nedgangen på STX.  
 
Bestyrelsen tog i øvrigt orienteringen til efterretning.  
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6. Elevtrivselsundersøgelse på Viborg Gymnasium & HF. Præsentation af undersøgelse og 
handleplan. Bilag 6  
 
Mads Fjendsbo konkluderede på undersøgelsen:  
 
Vores elever vil gerne være ambassadører for skolen, og vi har haft en høj svarprocent.  
Handlingsplanen er udarbejdet på baggrund af tallene og med input fra elevrådet, og et 
af indsatsområde er mere ro i skemaet.  VGHF-lærerne faglige kompetencer bliver 
vurderet rigtig godt af skolens elever. 
Sociale relationer er en udfordring for unge i dag, som ikke er sammen på samme måde 
som før. Her kan skolen være behjælpelig med at styrke relationerne.  
 
Der arbejdes på opfølgning i forskellige regi jf. handleplanen.   
 
Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning 

 
7. Regnskab for VAG-fonden til orientering. Orienteringspunkt. Bilag 7 

VAG-Fonden har mulighed for at støtte mindrebemidlede elever i forbindelse med 

ekskursioner og studieture på skolen – enten i form af lån eller i form af tilskud. Lån til elever 
er behæftet med problemer og holdes derfor på et minimum 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, et medlem bemærkede, at der ikke bør ligge 
store beløb i kassen, og at skolen bør gøre en indsats for at finde de værdigt trængende 
elever, der kan få gavn af fondens midler.  

 
8. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen d. 14.6.16 kl. 15.00 – 17.00 

 
9. Eventuelt 

 
Forslag om et seminar hvor bestyrelsen drøfter besparelserne set i forlængelse af det 
arbejde der skal foregå i SU-regi. Der var ikke umiddelbart opbakning til ideen. 

 

 

 

 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 14.06.16 
 

 

 

 Finn Christiansen  Harald Mikkelsen Johannes Vesterby 

 

 

 

 Olav Nørgaard Jakob Sehested Brian Roed 
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Mette Skaarup Philipsen Magnus Porse Kira Kaasgaard Bang   

 

 

 

Louise Albeck Larsen Ida Rye Johansen 

  

 

 

Tiltrådt af rektor: 

 

 

 

Mads Bendix Fjendsbo 

 


