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Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF d. 14. juni 2017  
kl. 15.00 – 17.00 
 
Til stede:  

Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Johannes F. Vesterby, Jakob Sehested, Philipsen, Ida Rye 
Johansen, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise 
Markussen 
 
Afbud:  
Brian Roed, Olav Nørgaard, Mette Skaarup, Lukas Haunstrup Jokumsen 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Der var ikke kommet kommentarer til det udsendte referat – det blev underskrevet.  

 
2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF 

MF orienterede:  
OL i biologi, kemi, fysik:  
Skolen har haft 3 deltagere i de nationale olympiader. Ida Rye Johansen kvalificerede sig 
til OL i biologi i England i sommerferien – flot præstation.  
Søndersøløbet: Skolen havde et hold på 100 deltagere, bestående af elever og lærere. 
Stillingsopslag: Der kom 432 ansøgere – der er lavet 4 fastansættelser, et barselsvikariat 
og nogle timerester. Der er blevet fyret 300 fastansatte og et stort antal årsvikarer på 
landsplan. 
Uddannelsesmesse: 
Blev afholdt i Tinghallen for første gang sidste år, hvor der forløb på fornuftig vis, men 
allerede i år er der diskussioner. Midtbyens Gym er blevet tildelt det dobbelte areal i 
messen til september ud fra at de har to uddannelser – VK og vi mener, at det har vi også 
og der er indkaldt til møde med Arbejdsmarkedschef Charlotte Burvil og chefen for UU, 
Claus Jensen.  
Dimission: Vi forventer at dimittere 406 studenter fredag d. 23. juni, kl. 10 – bestyrelsen 
er velkommen. Det er første eksamenstermin, hvor Netprøver for alvor har været 
afprøvet. 112.000 prøver er foregået i Netprøver med kun ganske få problemer. Vil blive 
udbygget de kommende år.  
Det administrative fællesskab med VK og BG: Der er kommet ny bekendtgørelse og 
derfor er fællesskabets vedtægter skrevet om og opdateret. Regnskabet skal f.eks. 
forelægges skolens bestyrelse før det forelægges fællesskabets styregruppe.  
Den nye solcelleanlæg er taget i brug – iflg. pedel er der sket en reduktion af elforbrug 
med 25% ift. samme periode sidste år, hvilket også skyldes at et stort antal pærer er 
udskiftet til LED-pærer.  
Fra sidste best.møde: 
Det er ikke muligt at hente oplysninger i regionens vedr. søgemønstre på enkelte skoler, 
pga. personhenførbare oplysninger og pga. erhvervsskolernes manglende offentlighed 
omkring søgetal. Vil dog prøve i UU.  
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3. Budgetopfølgning 2017. Orienteringspunkt. Bilag 1 
LU gennemgik og kommenterede de udsendte bilag. Økonomien ser fornuftig ud på trods 
at større frafald end forventet. Der er holdt igen på reparation og vedligehold.  
Frafaldet og dets årsager blev debatteret sammen med overvejelser om hvad de nye 
optagelsesregler betyder for netop frafaldet. 
I forhold til forudsætningerne i budgettet er der flere elever i stx, hf og på EUX. Der 
forventes dog det budgetterede antal klasser på stx og hf, mens der er en klasse mere på 
EUX. Der er endvidere kommet flere elever i fortsætterklasserne. 

 
4. Tilbygningsskitseforslag og businesscase. Bilag 2a og 2b  

Hovedelementet i bygningen er fleksibilitet, så mange fag kan få glæde af den, også på 
tværs af fag og fakulteter. Hvis bestyrelsen beslutter at gå videre med projektet, vil 
lærere og elever blive inddraget i idéudvikling ift. bygningens anvendelse. 
  
Bestyrelsen havde en åben debat om forslag og businesscase efter gennemgang af 
arkitektfirmaet Friis og Moltkes forslag ved rektor jf. bilag 2a og plantegninger og på 
baggrund af de økonomiske konsekvenser ved byggeriet jf. bilag 2b. 
 
Konklusion: 
Bestyrelsen er positivt stemt over for visionerne og tankerne i projektet, men der blev på 
mødet også udtrykt bekymring for de økonomiske konsekvenser af et eventuelt byggeri. 
Bestyrelsen ønsker derfor undersøgt, hvordan den statslige byggeramme vil blive 
forvaltet samt en nærmere analyse af kapaciteten sammenholdt med de budgetterede 
klassetal.  
 

5. Status på søgetal, klassedannelse og reformarbejde frem mod det kommende skoleår 
2017/18. Orienteringspunkt. Bilag 3 
MF orienterede om søgetal og klassedannelse med udgangspunkt i bilag 3.  
Det bliver spændende at se, hvordan eleverne fordeler sig på studieretninger og 
fagpakker.  
 
EUX: 34 ansøgere, og der oprettes to hold.  
 
Nye bekendtgørelser og læreplaner kom i maj. Der er blevet arbejdet målrettet med 
reformen siden jul, og implementeringen har været præget at et rigtig godt samarbejde.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
6. Fastsættelse af optagelseskapacitet 2018. Beslutningspunkt. Bilag 4 

Forventningen om optagelseskapacitet i 2018 skal meldes ind til fordelingsudvalget, jf. 
bilag 4.  
 
Bestyrelsen fastsatte kapaciteten som anbefalet i bilaget. 
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7. Rektors resultatlønskontrakt. Drøftelse. Bilag 5 
Bestyrelsen anså det for et vigtigt kriterium at gøre det målbart, men det er ikke lige 
oplagt for alle parametre.  
Den endelige udformning af resultatlønskontrakten vil tage udgangspunkt i bestyrelsens 
kommentarer. 

 
8. Lukket punkt – bilag udleveres på mødet 

Punktet blev behandlet af bestyrelsen. 
 

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen d. 21. september kl. 15.00 – 17.00 
 

10. Eventuelt 
Bestyrelsen vil gerne have en oversigt over VGHF’s elevgruppes etniske baggrund.  
 
Bestyrelsen takkede Ida Rye Johansens for hendes indsats i bestyrelsen og ønskede 
hende held og lykke med de sidste eksamener.   
 
 

 
 
Godkendt på bestyrelsesmødet d. 21.09.17. 
 
 
 
Finn Christiansen      Harald Mikkelsen     Johannes Vesterby 
 
 
 
Olav Nørgaard     Jakob Sehested     Brian Roed 
 
 
 
Mette Skaarup      Magnus Porse     Kira Kaasgaard Bang  
 
 
 
Lukas Haunstrup Jokumsen     Ida Rye Johansen 
  
 
 
 
 
Tiltrådt af rektor: 
Mads Bendix Fjendsbo 

 
 


