Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF d. 20. juni 2018
kl. 17.00 – 20.00
Tilstede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Louise Genefke, Magnus Porse, Kira
Kaasgaard Bang, Olav Nørgaard, Kitt Hartly Mark, Lukas Haunstrup Jokumsen, Mads Bendix
Fjendsbo, Ulla Lundgaard og Lise Markussen.
Fraværende: Eva Pinnerup & Frederik Mortensen
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Siden sidst på Viborg Gymnasium & HF. Orientering ved rektor
 Fra starten af næste skoleår vil elevrådet vælge en ny repræsentant, da Frederik
Mortensen træder ud af bestyrelsen.
 Eksamen er i gang, i næste uge forventer vi 364 nye studenter fordelt på STX, EUX og
HF.
Der er i øjeblikket meget debat om præstationspres i dagspressen og i disse dage
også om optagelse på videregående uddannelser efter andre kriterier end dem, man
har brugt hidtil. Endelig er karakterskalaen fra 2007 til debat og under angreb fra
forskellige sider.
I sidste uge udkom en ny rapport om faglighed fra EVA, som også er blevet belyst og
fortolket på forskellige måder afhængigt af syns- og udgangspunkt.
 FGU-reformen vil som følge af finansieringsforliget koste de almene gymnasier og
HF-kurser 10 millioner i 2019
 Der er ansat fire undervisere til næste skoleår.
 Office 365 skal implementeres i hele organisationen i næste skoleår.
 Nye optagelsesregler træder i kraft for optagelse i 2019, og der er endnu mange
uafklarede forhold. Bl.a. skal grundskolens afgangsprøver indgå i
uddannelsesparathedsvurderingen, hvilket betyder, at – eftersom afgangsprøverne i
folkeskolen først slutter ultimo juni – vi først på det tidspunkt ved, hvilke elever der
endeligt er uddannelsesparate til VGHF. Man kan forstille sig en proces, der rækker
ind i juli med fordeling af elever og endelig afklaring om optagelse. Det er
forhåbentlig ikke mange elever, der er tale om, men retssikkerheden skal være i
orden.
 En af de mest populære studieretninger, den sproglige studieretning med engelsk og
samfundsfag på A-niveau, har været i kikkerten, fordi den nu betragtes som den, der
spiser alle de andre og er en torn i øjet på mange, blandt andet ministeren. Danske
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Gymnasier har tilkendegivet, at man med fordel kan overveje en studieretning med
samfundsfag og 2. fremmedsprog A (hvor engelsk er med på B-niveau og vil kunne
vælges på A som valgfag).
 Bjerringbro Gymnasium har sendt en ansøgning om HF til Regionen, hvortil VGHF har
lavet et kritisk høringssvar. Bjerringbro har siden trukket deres ansøgning tilbage.
 Lukket punkt
3. Kvalitetssystem på Viborg Gymnasium & HF. Beslutning. Bilag 1
Kvalitetssikringsplanen tager udgangspunkt i VGHF’s definerede kerneopgave: At gøre
vores elever så fagligt dygtige som muligt og gøre dem til kompetente medborgere i
fremtidens samfund.
Formanden indstillede til, at bestyrelsen godkendte VGHF’s plan for kvalitetssikring jf.
bilag 1.
Planen er udarbejdet med udgangspunkt i et årshjul og skal hvert år følges op af en
evaluering og en opsamling for fremtidige tiltag. Ledelsen vil evaluere i januar/februar og
forelægge bestyrelsen resultatet i marts.
I de tilfælde, hvor et fag igennem en årrække har underpræsteret, er ledelsen gået i
dialog med faggruppen for at analyse, hvorfor udviklingen har været sådan og hvilke
tiltag, der kan afhjælpe det fx i form af anden tilrettelæggelse af undervisningen.
Overordnet tilkendegav bestyrelsen, at det er en fornuftig plan, som skal udvikles over
tid.
Planen for kvalitetssystemplan skal behandles i bestyrelsen igen i efteråret 2019 med
henblik på ændringer og justeringer.
4. Skolens økonomiske fremtid. Bilag 2
Bilag 2 kigger fremad i budgetoverslagsår. Ulla Lundgaard gennemgik den økonomiske
situation med udgangspunkt i bilag 2.
Ledelsen udarbejder et budgetforslag for 2019 med udgangspunkt i finanslovforslaget for
2019.
5. Bestyrelsens Univers. Beslutning. Bilag 3
Rektor lagde op til drøftelse af bestyrelsesmedlemmernes styrker med udgangspunkt i
bilag 3. Indledningsvist fremlagde rektor forskellige aktørers bud på fremtidens
uddannelseslandskab. Det overordnede budskab er, at der et ønske om at skabe et langt
mere fleksibelt uddannelsestilbud, der er rettet mod den enkelte, som skal have
mulighed for at skifte mellem uddannelserne og for at få merit mellem de forskellige
uddannelser.
Af den efterfølgende debat fremgik det, at VGHF’s bestyrelse favner bredt med gode
netværk og kontakter i såvel den politiske verden, uddannelsesverdenen som det private
erhvervsliv. Der var i bestyrelsen enighed om, at det er vigtigt at sørge for, at alle
elementer i bestyrelseshjulet bliver dækket i bestyrelsesarbejdet, inklusive den
kontrolopgave ift. ledelsen, som er en del af bestyrelsens arbejde.
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6. Strategi 2020 og indsatsområder for 2018/19. Orientering. Bilag 4
Ledelsen har lavet et udspil til det kommende års indsatsområder, som er blevet drøftet
til lærermøder, hvor der kom input og derefter i SU. Nogle indsatsområder kan gå igen
fra et år til andet.
7. Profileringsarbejde. Orientering. Bilag 5
Ad 1. Lise Markussen redegjorde for det profileringsarbejde, som skolens
profileringsudvalg, tre lærere og to ledelsesrepræsentanter, har været i gang med set i
lyset af de seneste års elevtal og ønsket om at definere skolens kerneydelse.
Den udarbejdede profileringsgrafik er primært tænkt som et internt arbejdspapir.
Ad 2. Der er markant flere elever på efterskoler i det kommende skoleår.
Ad 3. Firmaet Junior Consult har udarbejdet en imageundersøgelse i foråret 2018.
Bestyrelsen drøftede forskellige mulige tiltag og opmærksomhedspunkter for det
kommende profileringsarbejde og vil blive orienteret om status på næste møde.
8. Eventuelt
Ingen punkter under eventuelt.
9. Næste bestyrelsesmøde 26. september 2018 15.00-17.00

Godkendt på bestyrelsesmødet d. 26. september 2018.
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