Referat af møde i bestyrelsen for Viborg Gymnasium & HF d. 12. december 2016
kl. 16.00-18.00
Til stede:
Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Olav Nørgaard, Jakob Sehested, Mette Skaarup Philipsen, Ida
Rye Johansen, Kira Kaasgaard Bang, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen

Afbud: Brian Roed, Magnus Porse
Uden afbud: Johannes F. Vesterby, Lukas Haunstrup Jokumsen

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt uden kommentarer
2. Siden sidst på skolen v/ Mads Fjendsbo
- Skolen har haft besøg af Ellen Trane Nørby d. 3. november med fokus på eksterne
samarbejdspartnere. Siden da har vi fået ny minister, hvilket medfører nogle
ændringer ift. ny gymnasielov. Optagelsesbekendtgørelsen udskydes et år med
mulighed for dispensation i år.
- Yderligere har skolen haft besøg af og deltaget på møder med politikere, som gerne
ville høre om sektorens udfordringer. Signe Munck og Andreas Stenberg har besøgt
skolen, mens uddannelsesinstitutionerne i Viborg har holdt møde med Jakob Mark.
- D. 12. november var der Åbent Hus med lidt færre gæster end tidligere år, hvilket
kan forklares med uddannelsesmessen i september. Mads Fjendsbo deltager i et
evalueringsmøde om uddannelsesmessen torsdag den 15. december.
- Alle 3g’ere er i gang med at skrive Studieretningsprojekt, og 2HF’erene skal i gang
med Større Skriftlig Opgave. Alle afleverer den 22. december.
- Skolen opførte teaterkoncert over TV2’s sange i november med tre velbesøgte
forestillinger.
- For at sikre et fælles sprog og en fælles ramme har ledelsen udarbejdet en
ledelsesplatform med konsulent Torben Lunn fra Lunn+.
- I den forgangne uge blev VGHF certificeret som gymnasium i talent og science af
Talentakademiet i Sorø.
- Efter reformen skal den enkelte skole søge om dispensation, hvis den ønsker at
udbyde en eller flere studieretninger, der ikke er på ministeriets liste. Der har været
en ansøgningsrunde til lokalt forankrede studieretninger. Ministeriet har godkendt
6 forskellige stx-udbud, og VGHF kan lade sig inspirere af nogle af de godkendte
dispensationer.
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3. Situationen omkring udbud af HF
Finn Christiansen orienterede om høringsrunden i forbindelse med, at Bjerringbro
Gymnasium søgte om at kunne udbyde HF.
Mads Fjendsbo orienterede om, at kampen om at få lov til at udbyde HF er intensiveret –
specielt erhvervsskolerne vil gerne byde ind, også lokalt. Hvis HF bliver for populært, kan et
politisk indgreb blive en realitet. Det er afgjort for det kommende skoleår, hvilke skoler der
må udbyde HF. Den nye minister er tilhænger af meget konkurrence – hun vil formentlig
åbne for yderligere konkurrence.
Mads Fjendsbo orienterede endvidere om, at Bestyrelsesforeningen og Danske Gymnasier
har afgivet høringssvar, samt at Danske Gymnasier er i gang med at forberede en kampagne i
foråret 2017 med fokus på, hvorfor HF fortsat hører til på de almene gymnasier.
Efterfølgende blev forskellige forhold drøftet, herunder det kommende optag fra 9. klasse og
dettes betydning for optaget på STX. Det blev også drøftet, hvilke muligheder bestyrelsen og
skolen har for at gøre opmærksom på skolens gode HF-tilbud.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Skolens økonomi. Status og forslag til budget 2017 på baggrund af Finanslov 2017
Ulla Lundgaard gennemgik skolens økonomiske status jf. bilag 2A med budgetstatus pr. 23.
november.
Overskuddet forventes at være cirka 1,5 million for 2016, hvilket er højere end oprindeligt
budgetteret. Årsagerne fremgår af referatet fra sidste bestyrelsesmøde.
Vi er i gang med at renovere bygningerne, blandt andet i hallen og i
naturvidenskabsafdelingen. Desuden er der ved at blive etableret 20 nye parkeringspladser.
Faggrupperne er blevet opfordret til at indkøbe bøger i forbindelse med reformen, som vil
betyde et øget behov for nye bogindkøb. Bestyrelsen opfordres til at give mulighed for at
godkende et mindre overskud i 2017 for at kunne finansiere de nye indkøb og behov for
efteruddannelse i forbindelse med reformen.
Med en kommentar om, at budgetopfølgningerne fremover bliver på de samme datoer hvert
år, blev budgetopfølgningen taget til efterretning.
Ulla Lundgaard fremlagde herefter budgettet 2017, jf. bilag 2B
Forudsætningerne er de samme som det fremlagte budgetforslag på sidste bestyrelsesmøde.
I lønposten er der indregnet et forventet øget ressourceforbrug til kompetenceudvikling i
forbindelse med reformen.
Der er kommet krav om energibesparende tiltag, og der vil derfor blive etableret et
solcelleanlæg og ovenlysvinduerne i hallen bliver skiftet. Førstnævnte giver både en
besparelse og vil kunne bruges i undervisningen.
Der er lagt ekstra ressourcer ind med henblik på implementering af reformen.
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Det overvejes at udnytte grunden, hvor pavillonerne stod – bestyrelsen vil blive informeret
og rådspurgt.
PX3 har undersøgt forskellige områder VGHF’s indkøb med henblik på at finde mulige
besparelser på faste udgifter – der kan spares ca. 100.000 kroner om året.
Med de givne forudsætninger, er det således muligt at opstille et fornuftigt budget for 2017.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende, hvad den nye statslige anlægsramme kommer til at
betyde. Den bliver indført i 2018, hvor der bliver en styring på de offentlige anlægsudgifter,
så de statslige institutioner skal igennem en ansøgningsprocedure i forbindelse med
anlægsprojekter. Bestyrelsen ønsker, at der udarbejdes en businesscase på et konkret
byggeri, som kan være med til at sikre den forsatte udvikling på skolen, som kan rummes
inden for den daglige drift, og som tager højde for de fremtidige demografiske forhold. Disse
ser dog positive ud, da Viborg Kommune ikke har faldende børnetal.
Konklusion: Ledelsen får bemyndigelse til at gå videre med forberedelserne til en eventuel
relevant bygningsudvidelse.
I forlængelses af budgetopfølgningen blev det vedtaget, at bestyrelsen accepterer et
underskud i 2017, hvis det har relation til implementeringen af de nye reformer.
Bestyrelsen godkendte herefter budgetforslaget for 2017.

5. Budgetoverslag for 2018-2019 og skolens økonomiske strategi
Ulla Lundgaard redegjorde jf. bilag 3 og i forlængelse af sidste bestyrelsesmøde for
budgetoverslaget for 2018 og 2019.
Budgetterne er lavet med samme forudsætninger som ved sidste bestyrelsesmøde.
Vi kender ikke søgetallene for 2018 og 2019, og 2017 er også mere usikkert pga. reformen.
Konsekvensen af tælledagens flytning er uklar, da det sker samtidig med de andre ændringer
i reformerne.
Budget for overslagsårene vil blive taget op de kommende bestyrelsesmøder, bl.a. når
søgetallene for det kommende skoleår er kendt.
Konklusion: Der kan skabes balance i en værre situation end de angivne forudsætninger.
Der skal fortsat afsættes midler til vedligehold af bygningerne.
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde blev den økonomiske strategi drøftet. Finn
Christiansen redegjorde for at den oprindelige strategi var vedtaget i en periode med vækst
og at den nuværende situation med fortsatte offentlige besparelser og reformer betyder det,
at bestyrelsen de følgende år er nødt til at acceptere større og flere udsving, end strategien
lægger op til.
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Bestyrelsen tog orienteringen om budgetoverslagsårene og bemærkningerne den
økonomiske strategi til efterretning.

6. Lov om gymnasiale uddannelser samt proces for reformarbejdet
Mads Fjendsbo orienterede om lovarbejdet og processen for implementering på Viborg
Gymnasium & HF jf. bilag 4.
Der forventes ikke at komme store ændringer i den endelige lovtekst sammenlignet med
lovudkastet. Der er nedsat arbejdsgrupper, der skal arbejde med implementeringen af
reformen, både på STX og HF. Desuden deltager medarbejdere og ledelse i kurser udbudt af
Undervisningsministeriet.
På det pædagogiske døgn i februar 2017 skal arbejdsgrupperne fremlægge deres arbejde for
resten af lærerkollegiet.
På HF har Viborg Gymnasium & HF været på forkant, fordi vi i flere år har arbejdet med
fagpakker. Der er desuden generelt en stor velvilje og en positiv indstilling til det kommende
implementeringsarbejde på skolen
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Plan for næste års bestyrelsesmøder.
Beslutning; Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen den 23.3.2017 kl. 15-17.
Efterfølgende møder: tirsdag den 13. juni 2017 kl. 15-17, torsdag den 21. september kl. 1517 og tirsdag den 5. december kl. 16-20.
8. Eventuelt
Ingen punkter

Referent: Lise Markussen

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 23.03.17.

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed
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Mette Skaarup Philipsen

Martin Haunstrup Jokumsen

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Ida Rye Johansen

Tiltrådt af rektor:
Mads Bendix Fjendsbo
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