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Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium og HF den 20. marts 2019 kl. 
15.30 – 17.30 
 
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Eva Pinnerup, Olav Nørgaard, Magnus 
Porse, Kira Kaasgaard Bang, Kitt Hartly Mark, Lukas Haunstrup Jokumsen og Daniel Riishøj Nyrup. 
Fra ledelsen:  Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard og Lise Markussen.  
 

Fraværende: Kirsten Lund 
 

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

 
2. Godkendelse af regnskab 2018 for det administrative fællesskab mellem Viborg 

Gymnasium & HF, Bjerringbro Gymnasium og Viborg Katedralskole. Bilag 1. 
Ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt af bestyrelsen.  

 
3. Godkendelse af regnskab for 2018 Viborg Gymnasium & HF og revisionsprotokol.  

Revisor Per Sørensen gennemgik kort årsregnskabet og revisionsprotokollen jf. bilag 2 og 
3. 
Revisionsprotokollen får en såkaldt blank revisionspåtegning. Tilsvarende får den en 
såkaldt blank udtalelse om den juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevision.  
 
Bestyrelsen tog til efterretning, at ledelsen har brudt klasseloftet i forbindelse med optag 
på Visuel HF, jf. bilag 4. 
 
Kommentarer til regnskabet: 
Tallene i den nye opgørelse på antal undervisningsårsværk er fra Silkeborg Data og er 
opgjort jf. en konteringsinstruks. I tallet indgår elevcoach og flexmedarbejdere. 
Sidstnævnte tæller med som et helt årsværk trods nedsat tid. 
 
Tallene på 15 i ledelsesberetningen om målrapportering er 2017-tal, hvor EUX’erne er 
med i databasen og derfor ikke retvisende. Der er taget til kontakt til 
Undervisningsministeriet vedrørende justeringer.   
 
Underskuddet i regnskabet skyldes blandt andet, at størrelsen på refusioner blev mindre 
end forventet, og at der har været langtidssygdom. Underskuddet tilstræbes indhentet 
på driften, og ledelsen er opmærksom på det.  
  
Kommentarer til revisionsprotokollen: 
Der er en bemærkning i revisionsprotokollen om klasseloftet, hvilket skyldes optaget på 
Visuel HF, som var på 30, og der har efterfølgende ikke været frafald. Den treårige 
visuelle HF-uddannelse er også grunden til, at tallene i HF-statistikkerne ikke passer 
sammen på tværs af opgørelser, fordi alle andre HF-uddannelser er toårige.  
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Hvad angår undervisningens gennemførelse, er der skåret cirka ni årsværk siden 2013-14 
sideløbende med en elevnedgang. For det kommende år skæres yderligere ni årsværk, så 
lærersiden er blevet skåret med i alt 18 årsværk siden 2013. 
 
Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer og godkendte årsregnskabet og 
protokollen.  

 
4. Godkendelse af bestyrelsestjeklisten til årsrapporten, som er et krav for regnskabsåret 

2018. Bilag 5.  
Bestyrelsen godkendte tjeklisten til årsrapporten jf. bilag 5 

 
5. Søgetal pr. 15. marts 2019. Orienteringspunkt. Bilag 6 

Rektor gjorde rede for årets søgetal jf. bilag 6.  
VGHF’s tal viser en tilbagegang på STX, hvilket er skuffende. På HF er tallet højere end på 
det tilsvarende tidspunkt i 2018, hvilket er glædeligt.  
På Visuel HF er der 37 ansøgere, som er et lavere tal end tidligere år. Man kan forestille 
sig en anden runde med optag til HF, og det er netop aftalt med The Animation 
Workshop, at vi sammen vil undersøge muligheden for en anden optagerunde med 
endnu en tegneprøve.  
På landsplan er der sket markante forskydninger med meget vigende ansøgertal på STX 
nogle steder og fremgang andre steder.  
 
Rektor udtrykte frygt for, at man med de nye regler risikerer at presse de unge 
yderligere, fordi de ikke er garanteret en plads på en ungdomsuddannelse, før de har 
bekræftet deres niveau ved eksamen i juni 2019.  
Der foreligger endnu ikke en opdateret liste over skolerne i Region Midt. Regionen 
udsendte imidlertid mandag den 18. marts en fejlbehæftet pressemeddelelse om 
søgetal, hvor det fremgik, at VGHF var gået tilbage med 45 % på HF, hvilket ikke er i 
overensstemmelse med de faktuelle tal, jf. bilag 6.  
Viborg Stifts Folkeblad har bragt en artikel dd. med forkerte søgetal, men vil lave en 
berigtigelse.  
 
Rektor forventer, at de skærpede adgangsbetingelser vil få stor betydning for optaget, da 
der på landsplan er flere ansøgere end tidligere år, der skal til optagelsesprøve. På STX 
har VGHF kun otte elever, der skal til optagelsesprøve, mens tallet på HF er højere.  
Ovenstående kan det betyde, at der vil være en større søgning til HF efter 
optagelsesprøverne 14. juni. Den centralt stillede optagelsesprøve i engelsk, dansk, 
matematik og fysik/kemi er tilgængelig på ministeriets hjemmeside: 
http://static.uvm.dk/udd/gym/gym_optag_2019/ 
 
 

  

http://static.uvm.dk/udd/gym/gym_optag_2019/
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Kommentarer fra bestyrelsen: 
Bestyrelsen udtrykte stor bekymring for den nuværende udvikling og opfordrede til 
nytænkning, nye tiltag og en skarpere profil. 
 
Herefter diskuterede bestyrelsen forskellige forslag og idéer.  
 

6. Selvevaluering 2018 rapport. Bilag 7 
Rektor redegjorde for selvevalueringsrapporten jf. bilag 7.  
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  
Der er ikke nødvendigvis korrelation mellem trivsel og læring, men der er en tendens til, 
at STX-elevernes trivsel falder over de tre år. Det vil være et område, vi vil have fokus på. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

7. Sygefraværsstatistik for 2018 til orientering. Orienteringspunkt. Bilag 8 
Rektor orienterede om sygefraværsstatistikken jf. bilag 8. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  
Det er vigtigt at være opmærksom på, at udsving ikke bliver overset pga. langtidssygdom 
– ikke mindst med en generel tendens til stress blandt gymnasielærere. Bestyrelsen vil 
fremadrettet gerne præsenteres for såvel totaltal som tal uden langtidssygdom. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
8. Redegørelse for øget efteruddannelsesindsats i forbindelse med reformen. 

Orienteringspunkt. Bilag 9 
Rektor gjorde rede for den øgede efteruddannelsesindsats, jf. bilag 9.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

9. Regnskab for VAG-fonden til orientering. Bilag 10 
Olav Nørgaard bemærkede, at der har været få ansøgninger til fonden, men havde ikke 
yderligere bemærkninger. 
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  
Det gør en forskel, at fonden giver tilskud til de elever, der har behov for det. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 

 
10. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 17.06.2019 kl. 15.00 – 17.00 
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11. Siden sidst og eventuelt. 
Siden sidst fra rektor  
VGHF holdt Queen-teaterkoncert i januar/februar med tre udsolgte forestillinger. Fælles 
projekter som teaterkoncerter er vigtige for sammenhængskraften, fordi elever mødes 
og samarbejder på kryds og tværs af årgange og uddannelser. 
 
Overordnet er der en tendens til en hetz mod unge mennesker, og gymnasierne fylder 
meget i medierne, blandt andet ift. fravær, som er på dagsordenen igen jf. ministerens 
krav om skærpede regler for fraværsregistrering. Nogle skoler har høje fraværstal, og 
nogle elever snyder, men sanktionerne rammer alle.  
 
Den digitale prøvevagt er udskudt et år, men kommer ganske givet igen.  
 
Der er for første gang i skolens historie afskediget medarbejdere pga. besparelser og 
elevnedgang. Tre lærere er varslet afskedigelse, og seks er varslet nedsættelse af 
arbejdstid.  
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  
Det er kun undervisere, der er blevet afskediget – det har været et hårdt slag og kommer 
til at kræve en stor indsats at genoprette gejsten på skolen. Det er en opgave for det 
samlede personale og ikke mindst ledelsen nu, hvor omprioriteringsbidraget begynder 
for alvor at kunne mærkes.  
 

 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet den 17. juni 2019 

 
 

Harald Mikkelsen  Kirsten Lund     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: 


