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Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium og HF torsdag den 10. 

december  
 

Tilstede: Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Mette Skaarup, Jakob Sehested, Kira Kaasgaard Bang, 

Magnus Porse, Louise Albeck Larsen, Ida Rye Johansen, Mads Bendix Fjendsbo og Ulla Lundgaard. 

Afbud: Brian Roed, Johannes Vesterby og Olav Nørgaard. 

1. Underskrift af referat 

 

2. Siden Sidst: 

Mads Fjendsbo orienterede:  

De udmeldte besparelser: 

Der har været meget fokus på de udmeldte besparelser. Eleverne har markeret deres utilfredshed ved en 

undervisningsnedlæggelse, hvor der i stedet var andre aktiviteter med relation til besparelserne. 

Besparelserne har ligeledes været behandlet i SU.  

Der er kommet den såkaldte Quartz-rapport, hvor det vurderes at der er store besparelsespotentialer i 

sektoren – 1. mia. kr. – inden for områderne indkøb, eksamen, bygningsdrift, adm. og ledelse. 

GL har kommenteret, hvad de vurderer besparelserne vil betyde for gymnasierne – brevet er sendt til 

bestyrelsen. Der er forskel på små og store skolers interesser og derfor er det svært for Danske Gymnasier 

at være konkrete i ønsker til, hvad der kan være med til at gøre skolerne i stand til at håndtere 

besparelserne, f.eks. udvidelse af det fleksible klasseloft.   

 

Ellen Trane Nørby gav på årets rektormøde udtryk for, at hun ønsker afbureaukratisering – det er dog 

uklart, hvad det indebærer og betyder – også set i lyset af en sparedagsorden.  

 

Fællesarrangement om EU-forbeholdet:  

I samarbejde med Viborg Bibliotek blev der afholdt et debatarrangement før EU-afstemningen d. 3/12 med 

Mogens Jensen fra Socialdemokraterne og Christian Langballe fra Dansk Folkeparti. Samfundsfagslærer 

Anders Midtgaard havde indledningsvist holdt et oplæg om, hvad det var vi skulle stemme om og rap-

kunstner Per Vers rundede arrangementet af.  

 

Fælles arrangement med Peter Anthony og Jens Rohde 

Der er blevet holdt et fællesarrangement med Peter Anthony og Jens Rohde mf. Omdrejningspunktet var 

filmen The Man Who Saved the World sat i relation til den aktuelle sikkerhedspolitiske situation. 

 

Dialogmøde med GL, moderniseringsstyrelsen og VGHF i starten af det nye år. 

I starten af det nye år vil der blive afholdt et dialogmøde med deltagelse af Moderniseringsstyrelsen, GL, 

UVM og VGHF om implementering af OK13. 

 

Personaleforhold: 

Der er startet en ny kontorelev pr. 1.12.15 og der søges en ny planlægningsmedarbejder, da den 

nuværende er blevet uddannelsesleder andet steds. 
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Åbent Hus 

Det første af skoleårets orienteringsmøder blev holdt medio november – det var rigtig godt besøgt og 

mange elever og lærere deltog og var med til at give et godt indtryk af, hvad vi er for en skole.  

Næste orienteringsmøde er tirsdag den 12. januar. 

 

Uddannelsesmesser i efteråret 2016: 

UU skal orientere forældre, men der kommer ikke ret mange på de enkelte folkeskoler til 

orienteringsmøder. Derfor afløses disse møder nu af to uddannelsesmesser i september - en i Bjerringbro 

og en i Tinghallen i Viborg.  

 

3. Forslag til Budget 2016: 

Ulla Lundgaard fremlagde det udsendte budget 2016.  

Siden dette er udarbejdet er der kommet ændringsforslag til finansloven med nogle justeringer i taksterne. 

Det betyder 139.000 mindre i taxameterindtægter og overskuddet forventes derfor at blive tilsvarende 

mindre. Overskudsgraden er markant lavere end tidligere pga de udmeldte besparelser.  

Nordea har opsagt vores Nordea-kredit og samtidig varslet ændring i bidragssatsen pr. 1.1.16.  

Bestyrelsen ønsker alternative realkreditinstitutioner undersøgt.  

Budgettet blev godkendt under de givne forudsætninger. Likviditetsbudget udarbejdes endeligt, når 

årsresultatet 2015 kendes. 

 

4. Budgetoverslag 2017-19 

Det udsendte bilag indeholdt to scenarier, et med uændret elevtal over der tre år og et med ændringer i 

elevtallet, da det ikke er afklaret hvilket adgangskrav, der kommer til at gælde for de gymnasiale 

uddannelser, hvordan det politiske ønske om flere elever i erhvervsuddannelserne slår igennem og hvad 

det kommende gymnasieeftersyn kommer til at betyde. Derudover er den demografiske udvikling central, 

som dog er positiv for de 15-årige i Viborg Kommune (udsendt som bilag). I finansministeriet er der 

endvidere den formodning, at gymnasierne har for store overskud og dette sammen med den tidligere 

omtalte Quartz-analyse betyder, at det ikke er nemt at finde politiske alliancer mod besparelserne på 

ungdomsuddannelserne, men derfor skal vi fortsat fortælle om konsekvenserne. 

Uanset forudsætninger vil der i budgetoverslagsårene komme stadig større udfordringer.  

Bestyrelsen ser et meget komplekst billede, hvor mange forskellige scenarier er mulige. Adgangskrav og 

politisk pres vil påvirke søgemønstre, ligeledes kan et nyt gymnasium i banebyen. 

Efterhånden som udfordringer afklares og kan konsekvensvurderes, skal det integreres i de økonomiske 

forventninger samtidig med, at kvaliteten i uddannelserne sikres under en stadig vanskeligere økonomiske 

ramme, så skolen fortsat er en attraktiv uddannelsesinstitution og arbejdsplads. Derfor skal både stx og hf 

fortsat udvikles, jf. næste punkt på dagsordenen.  

Bestyrelsen får sammen med referatet yderligere kommentarer til begge budgetoverslagsmodeller. 

 

Punktet følges op på næste møde.  

 

5. Strategi 2020 

Finn Christiansen indledte med at fremlægge det udsendte oplæg til Strategi 2020. Bemærkninger fra den 

indledende drøftelse på sidste møde er taget med i denne, mere endelige version, der nu også indeholder 

hvilket initiativer, der foreslås sat i værk i 2016-17. 
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Det skal gerne stå skarpt, at det er undervisningsvirksomheden, der har højest prioritet, mens den 

økonomiske virkelighed til enhver tid definerer rammen og derfor er der fokus på likviditeten.   

Det drøftedes herefter, hvorvidt strategen skal være mere udadvendt, da det er en vigtig dimension, at 

skolen er i tæt kontakt med det omgivne samfund og både op- og nedad i skolesystemnet. Ligeledes 

vurderede bestyrelsen, at det skal stå klart, at VGHF er skolen, der løfter eleverne uanset deres 

udgangspunkt og samtidig arbejder, så der er plads til nysgerrighed og udvikling hos enkelte og i fællesskab 

med andre.   

Det blev påpeget, at der hvert år vil blive udfoldet konkrete handlingsplaner ift det enkelte initiativer, 

hvilket er med til at gøre strategien mere handlingsorienteret. Samtidig er initiativerne etårige, så det 

muligt at skifte justere fokus hvert år.  

 

Bestyrelsen godkendte herefter strategien. 

 

 

6. Hvor går de hen?  

Orientering om analyse fra Region Midt af de unges uddannelsesvalg på institutionsniveau. 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

7. Elevtrivselsundersøgelse  

Undersøgelsen havde en svar% på 95, hvilket er meget flot og gør alle tal valide. Overordnet set er 

elevtrivslen på samme høje niveau som i 2012. Ligeledes overordnet set trives Stx’erne bedre end 

hf’ere. 78% er af eleverne er ambassadører, forstået som at de er loyale i forhold til uddannelse og 

uddannelsessted. 

Der laves et underudvalg med repræsentanter for eleverne, medarbejderne og ledelsen, der vil 

udarbejde handlingsplaner på baggrund af resultaterne. 

 

8. Næste års møder 

Onsdag d. 30. marts, kl. 15.30-17.30 

Tirsdag d. 14. juni, kl. 15-17 

Tirsdag d. 4. oktober, kl. 15-17 

Onsdag d. 12.december, kl. 16-20  

 

9. Evt.  

Intet at bemærke. 

  

 

 Godkendt på bestyrelsesmødet d. 30.03.16 

 

 

 
 Finn Christiansen  Harald Mikkelsen Johannes Vesterby 
 
 
 
 Olav Nørgaard Jakob Sehested Brian Roed 
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Mette Skaarup Philipsen Magnus Porse Kira Kaasgaard Bang   
 
 
 
Louise Albeck Larsen Ida Rye Johansen 
  
 
 
Tiltrådt af rektor: 
 
 
 
Mads Bendix Fjendsbo 
 

  

 

 

 


