Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium og HF onsdag den 18. juni
2015 kl. 15.00 til 17.00
Deltagere: Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Martin Broholm Laursen,
Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Mads Fjendsbo og Ulla Lundgaard.
Afbud: Olav Nørgaard, Johannes Vesterby, Louise Albeck Larsen, Mogens Schnejder, Mette
Skaarup Philipsen

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Der har ingen kommentarer været og referatet blev underskrevet.
2. Siden sidst på skolen
Mads Fjendsbo orienterede:
Valgkamp: Skolen har ikke mærket så meget til valgkampen som normalt pga. valgets
placering i eksamenstiden. Valgets resultat kan få indflydelse på, hvilket karakterkrav der
fremover vil være til de gymnasiale ungdomsuddannelser.
Dispositionsbegrænsning: Der er udmeldt en dispositionsbegrænsning på alle
ministerområder (dog undtaget politiet) på 1% pga. lavere lønstigninger end forventet.
Den er endnu ikke udmøntet konkret.
Personalenyt: 15 undervisere forlader skolen - 3 går på pension, 1 på orlov til Grønland og
et antal års- og barselsvikarer. Der er ansat 5 nye faste lærere, 10 årsvikarer, hvoraf 3 ikke
er på fuld tid. 3 lærere skal i pædagogikum i det kommende skoleår.
2 uddannelsesledere har sagt op pr. 1.8.15.
Pendler-problematikken ift. universitetsbyerne blev drøftet.
3. Elevtal og klassedannelse for det kommende skoleår.
Mads Fjendsbo orienterede om elevtallet ud fra det fremsendte bilag. På forrige
bestyrelsesmøde var der elever til 4 hf-klasser, 1 visuel hf og 8 stx-klasser, og der blev
givet bemyndigelse til, at der kunne oprettes en ekstra hf. Dette er sket, således at der
oprettes 5 hf-klasser, 1 visuel hf og 8 stx-klasser - hertil kommer en EUX-klasse med 28
elever. Der er 13 klasser, der går ud og 15 der kommer ind - incl. EUX-erne.
Magnus Porse tilkendegav bekymring over antallet af studieretninger – det giver for
mange papegøjeklasser, hvor både AT- og studieretningssamarbejde bliver sværere. Og
mente at nye studieretninger giver intern kannibalisme, hvorved det kan blive endnu
sværere at opfylde elevernes ønsker.
Der forventes en politisk ændring på vej med færre studieretninger.
Studieretninger til skoleåret 2016-17 skal drøftes på lærermødet inden sommerferien og
kommer derefter på bestyrelsen i september.
4. Kapacitetsfastsættelse 2016.
Mads Fjendsbo fremlagde den omsendte indstilling, som er en opretholdelse af den
nuværende kapacitet samt optag af en ekstra klasse ved vinteroptag, da der har været en
henvendelse fra UVM vedr. et forsøg med vinteroptag på HF. Der afventes nærmere info
om dette. Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning.
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5. Budgetopfølgning 1. kvartal.
Mads Fjendsbo redegjorde for forløbet ifm lånekonvertering som forlængelse af forrige
bestyrelsesmødes diskussion af skolens overskudslikviditet.
Ulla Lundgaard gennemgik budgetopfølgningen for 1. kvartal. Forventningen til årets
resultat er et overskud i samme størrelse som oprindeligt budgetteret. Dog mangler der
fortsat, som tidligere nævnt, udmelding om den statslige dispositionsbegrænsning, der vil
reducere dette overskud.
6. Renovering af elevtoiletter.
Mads Fjendsbo orienterede om den igangsatte renovering af elevtoiletterne, som vil foregå
hen over sommeren. Drengetoilettet er lukket nu og pigetoiletterne sættes i gang efter
dimissionen. Hele renoveringen forventes at være færdig ultimo august. Det totale budget
er på 3. mio. kr.
7. Opfølgning på APV 2014.
I efteråret 2014 blev der afviklet APV på skolen, og der arbejdes nu med at lave
handleplaner på følgende områder:
Opgavefordeling, statussamtaler med nærmeste leder og skolens MUS-koncept.
Et underudvalg under SU har i foråret lavet handleplaner på de to første områder og i
efteråret vil det sidste punkt blive behandlet. Der vil løbende blive fulgt op på områderne i
SU.
8. Næste bestyrelsesmøde og strategiseminar afholdes d. 17.9.2015 kl. 14.00-18.00.
På mødet vil det blive fremlagt, hvor langt man er kommet i strategiprocessen og dermed
give mulighed for at bestyrelsen kan komme med input.
Harald Mikkelsen opfordrede til at det blev et kort åbent oplæg med plads til diskussion.
Der bliver udsendt en ny invitation pga. det nye tidspunkt.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen ønskede, at det kun er i yderste nødsfald, at bestyrelsesmøder fremover bliver
flyttet.
Referent: Ulla Lundgaard

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 17.9.15

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Morgens Schnejder
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Mette Skaarup Philipsen

Magnus Porse

Louise Albeck Larsen

Martin Broholm Laursen

Kira Kaasgaard Bang

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo

183

