Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium & HF d. 26. september 2018 kl.
15.00 – 17.00
Tilstede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Olav
Nørgaard, Kitt Hartly Mark, Lukas Haunstrup Jokumsen, Daniel Riishøj Nyrup, Mads Bendix
Fjendsbo, Ulla Lundgaard og Lise Markussen.
Fraværende: Louise Genefke og Olav Nørgaard
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt uden kommentarer
2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF. Orientering ved rektor
Elevrepræsentant, Frederik Mortensen 2o, er blevet afløst af Daniel Nyrup 2f, en
samfundsfaglig studieretning. Der er også udpeget en suppleant for Lukas Haunstrup
Jokumsen 3m senere på året.
Nyt bestyrelsesmedlem: Louise Genefke fratræder sin stilling den 27. september 2018.
Kirsten Lund er ny campuschef på Dania og tiltræder pr. 1. oktober. Kirsten Lund
indtræder i VGHF- bestyrelsen.
I juni 2018 dimitterede VGHF 364 studenter, og i august 2018 startede 323 nye elever,
som blandt andet har været på Introtur til Slettestrand. Desuden har 1HF’erene haft en
rystesammendag sammen med deres teamlærere og sputnikker.
Det er besluttet at bygge 25 ungdomsboliger mellem Medieskolerne og VGHF. Det er
boligselskabet Viborg, der kommer til at stå for opførslen, og VGHF har været med i
planlægningsarbejdet.
Viborg Kommune/UU afholdt uddannelsesmesse den 20. september kl. 10-17. VGHF
bruger mange ressourcer på at løse UU’s opgave om orientering til forældre og elever.
Af bestyrelsens kommentarer fremgik det, at effekten af uddannelsesmessen – ligesom
det er tilfældet med Skills for kommunens 7. klasser – ikke er tydelig ift. at kvalificere de
unges valg og deres kompetencer. Desuden gav bestyrelsen udtryk for, at det er et
principielt problem, at der anvendes statslige midler til at betale for en kommunal
opgave.
VGHF har igen i år søgt Undervisningsministeriet om en særlig studieretning pga. de helt
særlige lokale forudsætninger og samarbejdsmuligheder med The Animation Workshop,
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Medieskolerne, TVMidtvest, Via og EON Reality. Studieretningen skal være en
kombination af mediefag og engelsk på A-niveau og informatik på B-niveau, og
Ministeriet forventes at give et svar inden for en overskuelig fremtid.
Omprioriteringsbidraget har fået 11 organisationer inden for uddannelsesområdet til at
gå sammen om kampagnen Stop besparelserne på uddannelse– #STOP2pctNU. Det er
uvist, om det får en effekt, men erkendelsen er, at det nok ikke bliver med denne
finanslov, at bidraget afskaffes.
I Aarhus er der splid mellem Aarhus Tech og de almene gymnasier om udbud af STX.
Regionen ser fusionen som en god mulighed for at skabe nye uddannelsesmuligheder og
vil derfor måske ønske at regulere kapaciteten på de enkelte gymnasier uden ministeriel
indblanding, hvilket kan skabe præcedens andre steder i regionen.
Bjerringbros Gymnasiums ansøgning om en forlagt HF på Bjerringbro Gymnasium:
Regionen har lavet en indstilling om, at ministeren skal give grønt lys. En forudsætning er,
at VGHF og Bjerringbro Gymnasium kan blive enige om en samarbejdsaftale, og at
ministeren godkender forsøget.
VGHF vil undersøge, om vi med fordel kan udbygge samarbejdet i fællesskabet evt. med
pedeltjeneste, pædagogiske forsøg med samlæsning af hold hvis et bredt fagligt udbud
skal fastholdes.
Man kan overveje at indgå samarbejde med Viborg Katedralskole om udbud af fag, fx
kinesisk, som ingen af de to skoler havde ansøgere nok til ved optaget i 2018. Bestyrelsen
og særligt formanden vil blive orienteret løbende.
VGHF har fået et kvalitetstilsyn angående løfteevne på HF, som blev suppleret med et
tilsyn vedr. fravær på toårigt HF. Der er på et tidligere møde redegjort for forholdene
omkring løfteevnen.
Der er i øjeblikket en ny bekendtgørelse i høring: Bekendtgørelse om nedbringelse af
fravær i de gymnasiale uddannelser med bl.a.:
- indarbejdede måltal for nedbringelsen
- offentliggørelse af tallene
- ministerielle regler for fravær og dermed ingen lokal fortolkningsret.
Hvis forslaget bliver vedtaget, kan det betyde, at VGHF’s studie- og ordensregler skal
ændres igen, selvom VGHF’s fraværstal er pæne og proceduren omkring opfølgning
på fravær overordentlig velbeskrevet og virkningsfuld. Danske Gymnasier har afgivet
et meget kritisk høringssvar.
VGHF’s studie- og administrationssystem, Lectio, har haft svært ved at leve op til kravene
i persondataforordningen. Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed for sager, der vedrører
databeskyttelse og persondataret, har nu af egen drift valgt at indlede en undersøgelse af
Lectio. Udfordringen med Lectio er som udgangspunkt datasikkerheden, herunder
sletning, logning, adgang til data mv.
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3. Bestyrelsesreferater for fremtiden. Beslutning. Bilag 1
Bestyrelsen drøftede de opstillede muligheder i bilag 1 og blev enige om at bruge
alternativ 1. Langt de fleste af de punkter, som bestyrelsen drøfter både kan og skal
kunne offentliggøres, men lukkede punkter refereres udelukkende til bestyrelsen.
4. Budgetopfølgning. Orientering. Bilag 2
Ulla Lundgaard orienterede om budgetopfølgningen jf. bilag 2.
Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
5. Finanslovsudspil og skolens økonomi. Beslutning. Bilag 3
Ulla Lundgaard gennemgik konsekvenser af forslaget til finanslov, 2019 for VGHF jf. bilag
3. HF-taxametrene stiger bl.a. pga. en ekstra eksamensbegivenhed på HF efter reformen
fra 2017. Forudsætningerne i budgettet har vist sig ikke at holde stik, og derfor er
forventningerne til næste skoleårs optag skruet ned. Optag i 2019 bliver afgørende for
den fremtidige økonomi.
Ledelsen har lavet en plan for det videre arbejde, og der vil blive afholdt et
orienteringsmøde for alle personalegrupper i november 2018.
Ledelsens udspil til besparelsesplanen vil blive præsenteret for bestyrelsen såvel på
decembermødet som lige efter, at søgetallet for 2019 er blevet kendt.
Af den efterfølgende drøftelse fremgik det, at bestyrelsens holdning er, at et underskud
ikke er en ulykke, fordi VGHF er godt konsolideret, men at det er nødvendigt at lave en
tilpasning. Tilpasningen skal imidlertid indeholde pædagogiske overvejelser med i
vurderingen af, hvor og hvordan man skal lave besparelserne.
Elevoptaget har været faldende de sidste fire år, og det er sammen med de pålagte
besparelser de to store elementer. Som meddelt på et tidligere bestyrelsesmøde har
ledelsen været i kontakt med UU som har meddelt, at cirka 100 elever flere end normalt
er taget på efterskole i 2018/19.
Den politiske agenda tilsiger, at færre skal på gymnasiet. I Viborg Kommune er der stadig
mange unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse. Elevtallet i folkeskolerne
falder i de kommende år, hvilket kan fastholde eller øge tendensen til faldende søgning.
Ledelsen skal sørge for at holde fokus på kerneopgaven med udgangspunkt i
pædagogiske overvejelser, i PR/imagepleje og i skolens økonomi. Det skal foregå
ordentligt, og kvaliteten skal være så god som muligt inden for de rammer.
Konklusion: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ledelsen går i gang med
listen, men skal fare med lempe. Bestyrelsen tiltræder, at der er underskud i 2019 under
forudsætning af, at der fremlægges en langsigtet plan frem til 2021/2022.
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6. Kriterier for afskedigelse. Beslutning. Bilag 4
Rektor gennemgik VGHF’s kriterier for afskedigelse jf. bilag 4, som er blevet udarbejdet i
samarbejde med SU.
Bestyrelsen anbefaler, at den sidste del af punkt 2 om fleksibilitet og effektivitet slettes,
men godkendte i øvrigt kriterierne.
7. Reviderede Studie- og ordensregler. Beslutning. Bilag 5
Rektor gennemgik de reviderede Studie- og ordensregler jf. bilag 5, hvor ændringerne var
fremhævet.
Af den efterfølgende debat fremgik det, stramningen ift. det skriftlige arbejde har vist sig
at være meget effektiv, fordi den får flere elever til at aflevere til tiden, hvilket øger deres
læring.
Fravær registreres som hovedregel i starten af hvert modul, men kan opdateres
undervejs, hvis der er behov for det.
Hvis en elev snyder med det skriftlige arbejde, er der en fast procedure for at håndtere
det. I første omgang er det læreren, der har en samtale med eleven.
Bestyrelsen påpegede, at det bør understreges, at sanktionerne er hårdere ved
euforiserende stoffer end ved alkohol.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og tiltrådte reglerne.
8. MTU-handleplaner. Orientering. Bilag 6
Rektor orienterede om arbejdet med resultaterne af MTU og APV jf. bilag 6. Som det
fremgår af bilaget, bliver den færdige handleplan offentliggjort på VGHF’s hjemmeside 1.
oktober.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Rektors resultatløn 2017/18 og kontrakt for 2018/19. Beslutning. Bilag udleveres på
mødet.
Rektor og skolens øvrige ledelse forlod mødet under dette punkt og deltog ikke i
behandlingen.
Bestyrelsen vurderede, at rektors resultatlønskontrakt for 2017-2018 er opfyldt med en
målopfyldelsesgrad på 82 %.
Rektors resultatlønsaftale for 2018-2019 færdiggøres af formand og næstformand på
baggrund af de faldne bemærkninger. Bestyrelsen betonede i den forbindelse, at de
faktisk opnåede resultater, og i lidt mindre grad procesmål, skulle vægtes tungt ved
vurderingen.
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10. Eventuelt
Ingen punkter.
11. Næste bestyrelsesmøde 11. december 2018 16.00-18.00 med efterfølgende spisning.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 11. december 2018.

Harald Mikkelsen

Vakant

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Kitt Hartly Mark

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Lukas Haunstrup Jokumsen

Daniel Riishøj Nyrup

Tiltrådt af rektor:
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