Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium og HF torsdag den 17.
september 2015 kl. 16.00 til 18.00
Deltagere: Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Olav Nørgaard, Johannes
Vesterby, Louise Albeck Larsen, Ida Rye Johansen, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Mads
Fjendsbo og Ulla Lundgaard.
Afbud: Mogens Schnejder, Mette Skaarup Philipsen
Forud for det ordinære bestyrelsesmøde var der den første drøftelse af skolens strategiplan frem
mod 2020. Bestyrelsens bidrag og drøftelser vil blive inddraget og indarbejdet i det videre arbejde.
Det endelige forslag vil blive forelagt i bestyrelsen senest i foråret med henblik på ikrafttræden
1.8.16.
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Der havde ingen indsigelser været mod referatet og det blev underskrevet.
2. Siden sidst på skolen
MF orienterede:
 Der er startet 15 nye klasser med 420 elever. Der er fortsat flytning mellem
ungdomsuddannelserne. Eleverne har fået en god skolestart med besøg af Peter
Lund Madsen, introtur til Livø, idrætsdag, klasseaften mm. MF har været rundt i
samtlige nye klasser og hørt mange positive tilkendegivelser om starten.
 Skolen har igen haft besøg af landets siddende statsminister, Lars Løkke
Rasmussen – det blev til et spændende møde, hvor alle elever deltog.
 Renoveringen af skolens elevtoiletter er blevet afsluttet.
 Der skal laves elevtrivselsundersøgelse i efteråret – det sker hvert 3. år.
 Mogens Schneider går på pension pr. 1.11.15 – og Brian Rode fra Vestre skole er
udpeget som repræsentant for folkeskolerne.
 Der er kommet brev fra UVM om omprioriteringsbidrag over de kommende 4 år –
2016-19 – 2 % pr. år.
Louise: Der har været valg til elevrådet og til rådets bestyrelse og man har diskuteret, hvad
der er vigtigt i dette skoleår. Der sidder 87 i elevrådet – 2 styk pr. klasse.
3. Ministeriets gennemgang af årsrapport mm.
Gennemgangen blev taget til efterretning.
4. Budgetopfølgning for 2. kvartal
LU fremlagde og uddybede den fremsendte budgetopfølgning, herunder at den
dispositionsbegrænsning, der er udmeldt, har været medvirkende årsag til aflysning af en
personaletur til udlandet. Der var enighed om betydningen af sådanne ture, og at det altid
vil være en prioritering, hvor en given besparelse skal findes.
5. Forslag om studieretninger, fagpakker, valgfag – og kapacitet
I forhold til de foregående år foreslås det, at Superscience og English Edition ophører med
at være selvstændige studieretninger. Der er fremsat ønske om, at Boston studieretningen
og Ghana/Indien klassen bliver mere sidestillede.
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Bestyrelsen vedtog forslaget til fremtidigt udbud.
Kapaciteten forslås uændret, hvilket bestyrelsen vedtog.
6. Skolens studie- og ordensregler
Der blev ønsket en justering i forbindelse med brug af mobiltelefoner.
Herefter blev forslaget godkendt.
I forlængelse af reglerne blev der orienteret om, at der er ændret praksis ifm fravær, så der
ikke længere godskrives for deltagelse i forskellige aktiviteter, bortset fra fravær ved
elevrådsarbejde.
Det er et ønske om at bevidstgøre eleverne om, at de er fraværende - uanset, hvad grunden
er - det er ikke skolerelateret fravær, der er udløsende for sanktioner i fraværssystemet.
Der vil blive gjort en indsats på at få kommunikeret det endnu bedre ud i klasserne.
Klasseteamene inddrages i dette.

7. Udmøntning af rektors resultatkontrakt 14-15
Efter at ledelsesrepræsentanterne i bestyrelsen, herunder rektor, forlod mødelokalet,
uddelte og gennemgik formanden et forslag til udmøntning af resultatkontrakten med
rektor for perioden 1/12-14 til 31/7-15, i alt 8 måneder. Formandskabet havde i forvejen
gennemgået de enkelte målepunkter med rektor og indstillingen herfra var udgangspunktet
for bestyrelsens beslutning om udmøntning. Efter en kort gennemgang og drøftelse af
enkelte punkter besluttede bestyrelsen at udmønte kontrakten som foreslået af
formandskabet. Materialet offentliggøres efter reglerne. I forbindelse med indgåelse af
kontrakten for 2015-16 blev det aftalt, at hovedemnerne fra dagens strategidrøftelser
indarbejdes samt at der af hensyn til tidsfristen for indgåelse af ny kontrakt kan ske
skriftlig høring i bestyrelsen.
Bestyrelsen ønsker at blive hørt ifm den nye resultatlønskontrakt, som skal være indgået
senest d. 1.11.15
8. Næste møde d. 5.11.15
9. Evt.
MF og Finn deltager i bestyrelsesseminar d. 7.10.15, arrangeret af forum for offentlige
bestyrelser.
Skolens nye hjemmeside blev kort vendt - og enighed om at den var en stor gevinst.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 5.11.15

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby
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Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Morgens Schnejder

Mette Skaarup Philipsen

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Louise Albeck Larsen

Ida Rye Johansen

Tiltrådt af rektor:

Mads Bendix Fjendsbo
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