Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF d. 5. december 2017 kl.
16.00-20.00
Tilstede: Finn Christiansen, Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Mette Skaarup, Brian Roed, Magnus
Porse, Kira Kaasgaard Bang, Olav Nørgaard, Lukas Haunstrup Jokumsen, Frederik Mortensen, Mads
Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard & Lise Markussen.
Fraværende: Johannes F. Vesterby

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

2. Siden sidst på skolen.
 En elev var i november involveret en dramatisk og voldsom ulykke ved en privat fest.
Det har givet anledning til at gennemgå vores handleplan og procedure.
 Udvalgte c-fag på HF afvikles på et semester, hvilket betyder, at vi afholder
vintereksamen på HF for første gang i de kunstneriske fag. Derudover sender vi
lærere til censuropgaver ude af huset. Prøverne afvikles i ugen op til jul.
 I efteråret har der været afviklet MTU/APV, og der er i øjeblikket igangsat en
opfølgning i en arbejdsgruppe. Undersøgelsen, Professionel Kapital, er en GL-initieret
undersøgelse, og til et personalemøde onsdag den 6. december kommer professor
Tage Søndergaard Kristensen for at udfolde og perspektivere undersøgelsen for
personalet.
Rektor forventer at kunne præsentere en redegørelse på næste bestyrelsesmøde
indeholdende en handleplan på baggrund af undersøgelsen.
 Rektor har været til årsmøde i Danske Gymnasier fhv. rektorforening, som valgte en
ny formand, Birgitte Vedersø, rektor på Gefion Gymnasium. Det forventes, at
formandsskiftet vil medføre en mere synlig politisk kurs.
 Der har været rejst kritik af undervisningsministeriet for at have for få embedsmænd
med erfaring og dyb sektorindsigt tilbage. Det medfører blandt andet en strøm af
love, bekendtgørelser og spørgeskemaer, som skolerne skal bruge ressourcer på at
behandle og forholde sig til. Seneste eksempel er kravet om dokumentation for
skolernes reelle ejere.
 Torsdag den 14. december deltager rektor i et møde med Viborg Kommune om
kommunens tilgang til FGU-området (Forberedende grunduddannelse i Viborg for
unge under 25 år). Ungdomsuddannelsesinstitutionerne skal deltage i den såkaldte
sammenhængende koordinerende ungeindsats. Næsten 50.000 unge i Danmark
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under 25 år har ikke en ungdomsuddannelse og er ikke i uddannelse eller job. Særligt
unge, der ikke kommer i gang umiddelbart efter grundskolen, har sværere ved senere
i livet at få fodfæste i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
FGU skal hovedsageligt forberede de unge til en erhvervsuddannelse, men skal også
give mulighed for undervisning, der kan kvalificere til optagelse på HF og andre
gymnasiale uddannelser. Samtidig skal uddannelsen give mulighed for, at en mindre
gruppe unge får et kvalificeret fundament for – med et kompetencebevis i hånden –
at opnå beskæftigelse på et ufaglært arbejdsmarked.
På alkohol-/rusmiddelområdet har Viborg Kommune på baggrund af arbejdet i en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra ungdomsuddannelserne udarbejdet en fælles
rusmiddelpolitik, som understøtter og i høj grad minder om den, VGHF allerede har.
På VGHF markerede vi kommunalvalget med paneldebat med ungdomspolitikere og
en stor valgaftensfest, der blandt andet bød på fællesspisning, debatbattle og
bordfodboldturnering.
Den nye persondataforordning træder i kraft 25. maj 2018. Vores IT-fællesskab
Herningsholm, har ansat en DPO (Data Protection Officer), som vi får besøg af til en
systemgennemgang og hjælp til en it-sikkerhedspolitik. Bestyrelsen vil få en mere
uddybende redegørelse på næste bestyrelsesmøde.
Lectio, skolens studieadministrative system, kan blive en udfordring i processen.
Lectio kommer til at leve op til persondataforordningen, men der er krav om, at der
skal være en reel kontrakt pr. institution, som giver sikkerhed for, hvordan data
behandles, og det er endnu ikke på plads. Der er stillet krav til Lectio om en garanti
for en sådan inden jul, ellers vurderes det, at gymnasierne må udvise rettidig omhu
og forlade Lectio til fordel for et andet studieadministrativtsystem.
VHGF har fået fornyet sin certificering som science-gymnasium for 2018, via Astra,
Sorø Sciencetalent.

3. Situationen omkring udbud af HF i regionen og status på afslag om lokal studieretning
til VGHF. Bilag 1
Rektor orienterede om situationen med udgangspunkt i bilag 1.
Seks institutioner i regionen søgte om at måtte udbyde HF, men alle fik afslag, så
udbuddet er status quo.
I flere mindre provinsbyer, f.eks. Nyborg og Struer, bliver der oprettet campusmiljøer, og
i oktober startede Langkær Gymnasium, HF & IB forhandlingerne med Aarhus Tech om
fusion, hvor Aarhus Tech bliver den bærende institution.
Ministeriet har sendt et lovforslag om kapacitetsfastsættelsen til høring med henblik på
at kunne gøre noget for de mindre gymnasier. Det er uvist, hvad det kommer til at
betyde for VGHF.
VGHF’s ansøgning om at måtte oprette en STX-studieretning med Mediefag i samarbejde
med The Animation Workshop, Medieskolerne og TV MidtVest blev afvist af ministeriet.
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Rektor har henvendt sig til såvel landspolitikere, kommunale politikere som
embedsmænd og har fået opbakning, men beslutningen står ved magt.
VGHF håber med støtte fra lokale og landspolitikere at blive tilgodeset ved næste
ansøgningsrunde.
Bestyrelsen bifaldt, at VGHF søger igen til næste år og diskuterede forskellige strategier.

4. Studieretningsvalg efter grundforløbet 2017. Bilag 2
Rektor redegjorde for 1g’ernes studieretningsvalg efter grundforløbet jf. bilag 2.
Reformen har blandt andet medført, at VGHF har flere elever på de sproglige
studieretninger, og stort set alle STX-elever på VGHF får matematik på B-niveau.
Det korte grundforløb giver pres på såvel undervisning som planlægning.
Med reformen har elever retskrav på at søge om overførsel fra den ene
uddannelsesinstitution til den anden, hvilket medfører flere flytninger mellem
institutionerne.
Spørgsmål: Har tælledatoens nye placering fået betydning?
Svar: Nej, ikke ift. budgettet.
Kommentarer & spørgsmål fra bestyrelsen:
VGHF’s andel af naturvidenskabelige elever er mindre end landsgennemsnittet – det bør
bestyrelsen forholde sig til. Er det en tendens over de sidste år?
Rektor undersøger det og giver en tilbagemelding på næste møde.

5. Drøftelse af vedtægter for VGHF. Bilag 3
Som det fremgår af bilag 3, foreslås en ændring i ordlyden i § 4, stik. 2: 1 medlem, der
udpeges af erhvervsakademiuddannelserne repræsenteret ved Erhvervsakademiet Dania
ved Skive Handelsskole, så der i stedet for kommer til at stå ’Erhvervsakademiet Dania,
Randers.
Ny formulering:
1 medlem, der udpeges af erhvervsakademiuddannelserne repræsenteret ved
Erhvervsakademiet Dania, Randers.
Bestyrelsen bifaldt ændringsforslaget og får præsenteret de nye vedtægter på næste
bestyrelsesmøde.

6. Skolens økonomi. Status og forslag til budget 2018. Beslutning. Bilag 4
Ulla Lundgaard redegjorde for skolens økonomi, status og forslag til budget med
udgangspunkt i bilag 4.
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Budgetopfølgningen blev lavet den 23. november for at sikre sammenligningsgrundlag
med sidste års budgetopfølgning.
Indtægterne er større end forventet, da Asmildklosters bidrag er større, brobygning har
givet øgede indtægter og der er givet et øremærket tilskud til efteruddannelse i
forbindelse med reformen.
Udgifterne er højere end budgetteret – de øgede udgifter har primært været på
uddannelsens gennemførelse og efteruddannelseskurser i forbindelse med
reformimplementering. I 2016 blev alle lærernes computere desuden udskiftet, hvilket
medførte en stor udgift. Hvad angår lønstigninger, er der indeholdt en
overenskomstmæssig lønstigning på 1,5% på lønbudgettet i december.
Vedligeholdelsesplanen 2016-20 giver et overblik over gennemførte og planlagte udgifter
til vedligeholdelse.
Der var desværre en fejl i det udsendte budgetforslag. Ulla Lundgaard udleverede en ny
oversigt og bestyrelsen blev derfor bedt om at tage stilling til de opstillede
forudsætninger for budgetforslaget.
Bestyrelsen drøftede prioriteringerne på sidste bestyrelsesmøde, hvor det blev besluttet,
at kerneydelserne har høj prioritet. Bestyrelsen mener derfor, at det er positivt, at der
bruges flere penge på undervisning, men på sigt skal det sikres, at overskuddet ikke bliver
mindre. Samtidig skal man være varsom med ikke at skære for meget ned på
vedligeholdelse, men bestyrelsen mener, at der er plads i budgettet til, at den nye
bestyrelse kan tage sig tid til at udarbejde en ny strategi.
Det blev påpeget, at den demografiske udvikling med mindre børneårgange ikke er så
udtalt i Viborg som i andre kommuner, men de mindre årgange kan spille ind i de
kommende år. Det blev derfor foreslået, at der nedsættes grupper, der kan komme med
bud på mulige steder, hvor der kan skæres ned, idet alle ansatte har et fælles ansvar, det
er ikke kun ledelsens ansvar. Rektor gjorde opmærksom på, at ledelsen har lagt op til den
arbejdsform, men lærerkollegiet har ikke ønsket at deltage.
Bestyrelsen godkendte budgettet under forudsætning af, at der udarbejdes en langsigtet
plan, som rektor vil præsentere på næste bestyrelsesmøde.

7. Plan for næste års bestyrelsesmøder. Beslutning. Bilag 5
Planen bør vedtages af den nye bestyrelse, men det foreslås, at den nye bestyrelse
mødes første gang i midten af maj.

8. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen mandag den 19. marts kl. 15-17.
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9. Eventuelt.
Viborg Kommunes skolechef fratræder sin stilling ved udgangen af februar 2018.

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 19. marts 2018.

Finn Christiansen

Harald Mikkelsen

Johannes Vesterby

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Brian Roed

Mette Skaarup

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Lukas Haunstrup Jokumsen

Frederik Mortensen

Tiltrådt af rektor:
Mads Bendix Fjendsbo
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