Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF 4. oktober 2016 kl. 15.00 –
17.00
Afbud: Johannes F. Vesterby
Til stede:
Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Jakob Sehested, Mette Skaarup Philipsen,
Brian Roed, Lukas Haunstrup Jokumsen, Ida Rye Johansen, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang,
Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen

Formanden bød velkommen til det nye bestyrelsesmedlem, Lukas Haunstrup Jokumsen.

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde angående bestyrelsesansvar og tegning af
forsikring: Det vurderes på baggrund af notat fra UVM, at det ikke er nødvendigt og
anbefalelsesværdigt at bruge ressourcer på at tegne en ansvarsforsikring for
bestyrelsesmedlemmerne.
2. Siden sidst på skolen
Mads Fjendsbo orienterede om følgende:
- Medieskolerne har søgt om og fået tilsagn til at hjemtage de ansøgte uddannelser.
Mads Fjendsbo takkede i den forbindelse Olav Nørgaard for indsats som
bestyrelsesmedlem på Asmildkloster Landbrugsskole, som stiller udlejning
kollegieværelser for Medieskolernes studerende til rådighed.
- Skolestarten forløb godt med 14 nye klasser. Første skoledag blev markeret med en
fællestime med tidligere verdensmester i roning, Mette Bloch. I slutningen af
august var alle første klasserne på introtur til Slettestrand med deltagelse af lærere
og sputnikker.
- 1. september afholdt skolen en velkomstaften for forældre og elever i 1g og 1.EUX
- En Go’ B-Gym: VGHF deltager som indsatsskole i en landsdækkende kampagne med
fokus på trivsel, sund kost og gode motionsvaner.
- VGHF har haft besøg af borgmesteren og kommunaldirektøren som en del af en
række virksomhedsbesøg og VGHF husede i august et budgetseminar for byrådet.
- I uge 41 får VGHF besøg af 21 kinesiske elever og 4 lærere, som VGHF-elever og –
lærere har besøgt flere gange i forbindelse med sprogskolerejser. Besøget inkludere
blandt andet et besøg på Rådhuset med modtagelse af borgmesteren.
- I forbindelse med generel fokus på gymnasiers alkoholpolitik og udgivelse af
rapporten ”Gymnasiet som party provider” har ledelsen holdt et møde med skolens
café- og festudvalg for at udstikke retningslinjer for tonen på de sociale medier i
forbindelse med annoncering af caféer fester.
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Skolen er af Undervisningsministeriet blevet bedt om en redegørelse for skolens
energiforbrug i forbindelse med et besparelseskrav på 14 % på energiforbruget
I forbindelse med en høringsrunde om lovforslaget om den nye gymnasiereform har
Danske Gymnasier og Gymnasielærernes Lærerforening indsendt høringssvar. De to
foreninger er grundlæggende enige om eksempelvis en bekymring for indførelse af
årskarakterer på HF

Ida Rye Johansen orienterede om en mulig undervisningsnedlæggelse den 13. oktober
arrangeret af eleverne i protest over nedskæringer i SU og generelle besparelser på
gymnasieområdet.

3. Budgetopfølgning for 2016.
Ulla Lundgaard gennemgik budgetopfølgningen pr. 31.8.16 jf. den udsendte
sagsfremstilling i bilag 1.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvilken overskudsgrad skolen skal arbejde mod og
hvilke investeringer, der med fordel kan foretages. Herunder blev energibesparende
foranstaltninger drøftet, der både kan tilgodese energiforbruget og bruges i
undervisningen.
I forbindelse med den endelige vedtagelse af budget 2017 skal den økonomiske strategi
drøftes, herunder investeringsstrategi.
Bestyrelsen havde følgende kommentarer til budgetopfølgningen:
Det blev tilkendegivet, at det med de kommende års besparelser ikke er et problem med
et overskud, og skolen bør have en likviditetsgrad på over 50.
Fra medarbejdere og andre bestyrelsesmedlemmers side blev det tilkendegivet, at VGHF
ikke bør tilstræbe så stort et overskud. Ved at investere i eksempelvis solenergi vil skolen
dels foretage en fornuftig investering, der kan være med til at imødekomme den
energibesparelse, som statslige institutioner er pålagt, dels investere i en
undervisningsmulighed og i noget, der kan bruges i markedsføringsøjemed.
Bestyrelsen finder det interessant at diskutere forskellige investeringsmuligheder.
Vi er nødt til at forholde os til den skærpede konkurrencesituation, og med den politiske
dagsorden ift. at få flere unge til at tage en erhvervsuddannelse skal vi være skarpe.
Bestyrelsen bidrager gerne til idéudvikling.
Bestyrelsen vedtog at justere skolens økonomiske strategi på det kommende
bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

200

4. Orientering om finanslovsforslaget 2017, oplæg til budget 2017 samt flerårsbudgetter.
Ulla Lundgaard gennemgik budgetforslaget sagsfremstillingen i bilag 2. Forslaget er lavet
ud fra det fremlagte finanslovsforslag for 2017.
Bestyrelsen drøftede herefter forskellige aspekter i det fremlagte forslag for 2017 og
budgetoverslagsårene 2018 og 2019, herunder samarbejdet med Asmildkloster,
Medieskolerne og TAW.
Med henblik på at fremtidssikre skolens økonomi er der sat flere undersøgelser i gang,
der skal være med til at udpege steder, hvor der kan laves besparelser, som rammer
kerneydelsen mindst muligt og bestyrelsen nævnte flere områder, der kunne bidrage til
dette.
På næste bestyrelsesmøde forventes det endelige budgetforslag at kunne vedtages, da
det afhænger af, hvorvidt finansloven er vedtaget.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
5. Orientering om internt reformarbejde samt studieretninger og fagpakker for skoleåret.
Mads Fjendsbo orienterede om det forestående reformarbejde jf. bilag 3. En væsentlig
forskel ift. den nuværende situation er, at nye elever ikke på forhånd skal vælge
studieretning.
Uddannelsesleder Pernille Højgaard Hansen sidder i en ministeriel HF-arbejdsgruppe,
som arbejder med indhold og struktur i det nye HF.
Bestyrelsen havde følgende kommentarer til punktet:
Fra medarbejderside blev det understreget, at skolen er meget opmærksom på at skulle
gøre noget for at holde på de elever, der indtil nu har valgt en af vores mest populære
studieretninger med engelsk A, samfundsfag B og psykologi C, som ikke må udbydes efter
reformen.
Det blev desuden påpeget, at vi ved at udbyde (for) mange fagpakker risikerer at skuffe
flere.
Faget informatik giver nye muligheder, men vi afventer læreplanen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Profileringsarbejdet på VGHF
Mads Fjendsbo orienterede om profileringsindsatsen med udgangspunkt i bilag 4.
Skolen har fået et nye slogan ’Hertil og meget længere’, som kan varieres (Hertil og
meget klogere, Hertil og mere ambitiøs etc.)
I hverdagen gør vi meget for at få fortalt de gode historier – både på de sociale medier og
i avisen og/eller i TVMidtVest.
I forbindelse med de to uddannelsesmesser i september gjorde både elever og lærere en
kæmpe indsats.
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7. Udmøntning af resultatlønskontrakt 2015-16 for rektor
Uden ledelsens tilstedeværelse drøftede og godkendte bestyrelsen formandskabets
indstilling for skoleåret 2015-16, og årskontrakten for indeværende skoleår blev taget til
efterretning.
Bestyrelsen ønsker, at flere elementer i rektors resultatlønsaftale bliver gjort målbare i
fremtidige kontrakter, og bestyrelsen vil gerne inddrages og diskutere aftalen med
rektor.
Punktet sættes på dagsordenen på det første bestyrelsesmøde i 2017.
8. Næste møde afholdes den 12. december 2016 kl. 16-20
9. Eventuelt
- Antal dimittender i juni 2016:
i. STX: 199
ii. HF: 119
iii. EUX (Danmarks første EUX-landbrugsstudenter): 26

Referent: Lise Markussen

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 12.12.16.

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Mette Skaarup Philipsen

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Martin Haunstrup Jokumsen

Ida Rye Johansen

Tiltrådt af rektor:
Mads Bendix Fjendsbo
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