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Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium & HF d. 11. december 2018 kl. 
16.00-20.00 
 
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Kirsten Lund, Eva Pinnerup, Olav 
Nørgaard, Magnus Porse, Kira Kaasgaard Bang, Olav Nørgaard, Kitt Hartly Mark, Lukas Haunstrup 
Jokumsen og Daniel Riishøj Nyrup. Fra ledelsen:  Mads Bendix Fjendsbo, Ulla Lundgaard og Lise 
Markussen.  
 
 
Formanden bød Kirsten Lund velkommen i bestyrelsen. 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt og underskrevet uden kommentarer. 

 
2. Indberetning af opgørelse af klassekvotient. Bilag 1 

Rektor gjorde rede for opgørelsen af klassekvotienten jf. bilag 1.  
 
Bestyrelsen tog indberetningen til efterretning.  

 
3. Vederlag til formand og næstformand. Bilag 2 

Tallene i bilaget er 1997-niveau, og der skal derfor lægges cirka 41% oveni.  
Bestyrelsen vedtog vederlaget. 

 
4. Skolens økonomi og besparelsesplan. Status og forslag til budget 2019. Beslutning. 

Bilag3a og 3b 
Status på 2018: 
 
Ulla Lundgaard redegjorde for status jf. bilag 3a med følgende uddybende kommentarer: 
Der er en forventning om et 0-resultat for 2018.  
Rammerne, som vi skal styre indenfor, er blevet markant strammere – det vil kunne 
mærkes i dagligdagen. 
Et af de kommende fokuspunkter vil være klassekvotienter, da der er en ubalance 
mellem udgifter til undervisningen og indtægtssiden med de nuværende klasse- og 
holdstørrelser.  
Flere lærere er i gang med efteruddannelse, så vi har de fagkompetencer, vi har og får 
brug for.  
 
Bestyrelsen tog status for 2018 til efterretning. 
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Budgetforslag 2019 og frem: 
Rektor redegjorde for processen frem til budgetforslaget: 
Organisationen har været inddraget ved et personalemøde og på SU-møder, hvor 
besparelsestiltagene er blevet drøftet. 
 
På baggrund af sidste bestyrelsesmøde har ledelsen budgetteret med et underskud i 
2019, som det fremgår af bilag 3b. Rammerne for budgettet er derudover sat af 
omprioriteringsbidraget på 2 % pr. år og det faldende elevtal. Med udgangspunkt i disse 
forudsætninger gennemgik rektor ledelsens budgetforslag, inklusive forslag til 
besparelsestiltag for 2019 og 2020. 
  
 
Kommentarer fra bestyrelsen:  
Bestyrelsen tiltræder budgetforslaget for 2019. 
 
Kommentarer til budgetforslaget for 2020:  
Fra medarbejderside blev det påpeget, at der ikke er enighed om de fremlagte forslag. 
Lærerne har effektiviseret siden 2013 og mener, at der er en ubalance i det fremlagte 
budgetforslag, fordi der ikke er budgetteret med tilstrækkelige besparelser på ledelsen. 
Desuden påpegede medarbejderrepræsentanterne, at der er sket konteringsændringer, 
så undervisningens gennemførelse ser ud til at være vokset. Derudover er ledende 
personale og administration slået sammen til én post. 
 
Af den efterfølgende drøftelse fremgik det, at bestyrelsen har følgende betragtninger: 
- Det er vigtigt at lave en totalbetragtning – alle bidrager til helheden og til, at eleverne 

lærer mest muligt.  
- Internt i budgettet kan man flytte rundt. At ledelsen varetager undervisning som en 

del af opgaveporteføljen, er der ikke noget galt i; det er der besparelser i, hvis 
ledelsesopgaven ikke udfylder en fuld stilling. 

- Alles kapacitet skal udnyttes mest muligt. 
- Opgaven er at understøtte elevernes læring, hvilket kan give forskellige behov i 

forskellige perioder. Ledelsen skal i løbet af 2019 udfolde ideer til fremtidige 
scenarier med henblik på bestyrelsens drøftelse. Fokus bliver meget smalt, hvis vi kun 
kigger på den ene personalegruppe over for den anden. 

- Der skal kigges på anderledes måder at gennemføre undervisningen på for at opnå de 
nødvendige besparelser. Tingene skal gøres på en anden (og gerne smartere) måde. 
Der skal være balance, men undervisningsdelen skal også bidrage.  
 

Bestyrelsen afventer ledelsens oplæg til drøftelse for 2020, som skal indeholde konkrete 
forslag til de nødvendige tilpasninger af opgaveløsningen og tydelige bevæggrunde for 
prioriteringerne. Bestyrelsen påpeger af likviditetshensyn, at budgetforslag for 2020 og 
fremefter ikke må indeholde et underskud. 
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5. Situationen omkring udbud af HF i regionen og status på ansøgning om lokal 
studieretning til VGHF. Mundtlig orientering. 
HF på Bjerringbro Gymnasium 
Rektor orienterede bestyrelsen om, at UVM har sagt ja til at forlægge en HF-uddannelse 
på Bjerringbro Gymnasium med to klasser. Eleverne vil være indskrevet på Viborg 
Gymnasium & HF, og ledelsen forventer ikke, at det vil påvirke HF-optaget i negativ 
retning. Der er tale om en treårig forsøgsordning med mulighed for forlængelse. 
 
Ministeriets indstilling er givet under følgende forudsætninger: 

- BG’s kapacitet på ikke stige 
- VGHF har det pædagogiske og faglige ansvar for undervisningen 
- Der skal indgås en formel samarbejdsaftale  

Ministeriet skal senest den 21. december 2018 have en tilbagemelding, om hvor vidt de 
to skoler har planer om at indgå en samarbejdsaftale. Rektor vil inddrage formanden og 
tillidsrepræsentanten i udarbejdelsen af aftalen.  
Processen vil foregå under tidspres pga. optagelsesproceduren via optagelse.dk, og 
ministeriet tog i afgørelsen ikke stilling til dispensationsmuligheder på optagelse.dk. 
Rektor har derfor rettet henvendelse til Ministeriet for en afklaring vedr. 
dispensationsmulighederne. 
 
Det er Bjerringbro Gymnasium, der bærer den økonomiske risiko, hvilket vil komme til at 
fremgå af samarbejdsaftalen. Her skal det også fremgå, hvordan ledelsesansvaret skal 
fordeles mellem de to skoler.  
 
Bestyrelsen udtrykte tilslutning til at bidrage til at løfte opgaven, men også en vis 
bekymring for, om etableringen af HF på Bjerringbro Gymnasium kan medføre negative 
konsekvenser for økonomien og beskæftigelsen på VGHF. Det vil være ledelsens 
indstilling, at der i forbindelse med optaget på Bjerringbro Gymnasium i 2020 skal 
indsættes en nedre grænse for antallet af elever for at sikre en økonomisk rentabilitet 
samt faglig og pædagogisk kvalitet i uddannelsen.   
Bestyrelsen udtrykte håb om, at forlægningen af en HF-klasse til Bjerringbro Gymnasium 
vil betyde, at flere unge i lokalområdet får en ungdomsuddannelse.  
 
Dispensation til oprettelse af studieretning  
Den 16. november 2018 sendte Undervisningsministeriet et tilsagn om dispensation til at 
oprette en ny studieretning med Mediefag A, Engelsk A og Informatik B. Der er sat et 
profileringsarbejde i gang, blandt andet med efterskolebesøg, plakatproduktion og 
promovering på sociale medier.  
I 2019 starter et byggeri af ungdomsboliger mellem VGHF og Medieskolerne, og 
studieretningen kan derfor også tiltrække elever fra andre dele af Danmark.  
 
Bestyrelsen blev opfordret til at følge VGFH på facebook, blandt andet for at følge med i, 
hvordan den nye studieretning bliver promoveret. 
 
Rektor orienterede om, at udbud og kapacitetsstyring var to af hovedtemaerne på årets 
rektormøde. Den 30. oktober sendte formanden for Danske Erhvervsskoler, Ole 
Heinager, og formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, et fælles brev til 
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undervisningsministeren med 10 punkter om fremtidens uddannelser og en opfordring til 
et møde. Det overordnede hensyn er unges uddannelsesmuligheder, men også en 
opfyldelse af lokale behov, hvilket kræver harmoniserede regler og lovgivning. 
Lokalt har rektorerne i fællesskabet drøftet muligheder for et styrket samarbejde med 
flere og/eller nye samarbejdsflader. De tre rektorer og bestyrelsesformændene mødes 
den 9. januar 2019 for at drøfte mulighederne.  
 
Der blev fra bestyrelsens side nævnt, at der i Viborg Kommune er et behov for et 
ungdomsuddannelsestilbud for autister.  
 

6. Studieretningsvalg og klassedannelse efter grundforløbet 2018. Bilag 4 
Rektor redegjorde for elevernes studieretningsvalg jf. bilag 4.  
 
Bestyrelsen tiltrådte redegørelsen.  
 

7. Ny fraværsbekendtgørelse. Orientering om måltal. Bilag 5 
Rektor gjorde rede for den nye fraværsbekendtgørelse, følgerne af den og skolens plan 
for offentliggørelse jf. bilag 5. Ministeriets retningslinjer fastslår, at skolerne skal 
offentliggøre ét fraværstal, men det kan overvejes, at offentliggøre flere tal fordelt på 
uddannelser.  
 
Bestyrelsen understregede, at det er vigtigt at finde ud af, hvad årsagen til fraværet er og 
at have fokus på, at flest muligt gennemfører deres uddannelse. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 
8. Plan for næste års bestyrelsesmøder. Beslutning. Bilag 6 

Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen onsdag den 20. marts kl. 15-17. I juni 
afholdes mødet den 17. juni kl. 15-17.  

 
Møder i efteråret 2019: 23. september kl. 15-17 & 11. december kl. 16-20 med 
efterfølgende spisning. 

 
9. Eventuelt 

Ingen punkter under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



244 

 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 20. marts 2019. 
 
 

Harald Mikkelsen  Kirsten Lund     Eva Pinnerup 
    
 
 
Olav Nørgaard     Jakob Sehested     Brian Roed 
 
 
 
Kitt Hartly Mark     Magnus Porse     Kira Kaasgaard Bang  
 
 
 
Lukas Haunstrup Jokumsen     Daniel Riishøj Nyrup  
 
 
 
Tiltrådt af rektor: 

 
 
 
 
 


