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Referat af bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium & HF den 17. juni 2019 kl. 15.00 
– 17.00 
 
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Brian Roed, Eva Pinnerup, Olav Nørgaard, Magnus 
Porse, Kira Kaasgaard Bang, Kitt Hartly Mark, Mette Petersen, Lukas Haunstrup Jokumsen og 
Daniel Riishøj Nyrup. Fra ledelsen:  Lise Markussen, Ulla Lundgaard og Pernille Højgaard-Hansen.  
 

Fraværende: Ingen 
 
 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
Bestyrelsesformanden noterede en tilføjelse til den udsendte dagsorden, som blev 
behandlet som et lukket punkt. 
 
Bestyrelsesformand Harald Mikkelsen bød Mette Petersen fra Erhvervsakademi Dania 
velkommen i bestyrelsen. 
 

2. Siden sidst v/Lise Markussen 
Konstitueret rektor, Lise Markussen, redegjorde for perioden siden sidst, hvor der på 
medarbejdersiden både er sket afskedigelser, opsigelser og ansættelser.   

 
Skolens tidligere rektor, Mads Fjendsbo, har sagt sin stilling op og fratrådte pr. 1. maj. På 
trods af, at skolen har en erfaren ledelsesgruppe, som kan køre driften videre på 
tilfredsstillende vis, så fylder usikkerheden i forhold til fremtiden og den kommende 
rektoransættelse i huset. 
 
På et lærermøde den 9. maj gav ledelsen sit bud på den nærmeste fremtid bla. i relation 
til indsatsområder for 2019-20. 

 
Afgangseleverne har haft sidste skoledag og eksamen er i fuld gang.  
Vi har dimission den 28. juni, og alle fra bestyrelsen er inviteret til at deltage. 
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
3. Budgetopfølgning v/Ulla Lundgaard. Bilag 1a og 1b 

Ulla Lundgaard gennemgik budgetopfølgningen i forlængelse af bilag 1a og 1b.  
Overordnet ser skolens økonomi ud som forventet på nuværende tidspunkt af året. 
 
Usikkerheden på elevoptaget er dog i år større end vanligt på grund af den nye 
optagelsesbekendtgørelse. 
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Kommentarer fra bestyrelsen: 
Skolens nye rektor skal have mulighed for at sætte sit præg på den kommende 
strategiplan og evt. fremtidige besparelser. 
 
Bestyrelses tog budgetopfølgningen til efterretning. 

 
4. Strategiplan 2020 og indsatsområder. Bilag 2 

- Hvordan forholder bestyrelsen sig til formulering af ny strategiplan i den nuværende 
situation? 

 
Lise Markussen gennemgik indsatsområderne for 2019-20 i henhold til bilag 2. 
Indsatsområderne ligger i forlængelse af de tre overordnede målsætninger i strategiplan 
2020. 
 
Især ansættelsen af studieretningskoordinatorer og arbejdet med FN´s verdensmål blev 
fremhævet.  
 
Kommentarer fra bestyrelsen: 
Det er vigtigt, at ledelsen er opmærksom på at formidle vores arbejde med 
indsatsområderne eksternt og skabe gejst i organisationen omkring arbejdet med dem. 
 
Det er vigtigt, at vi i forlængelse af målsætning 3 fortsat har fokus på at fastholde et 
attraktivt arbejdsmiljø. 
 
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning med et ønske om en skærpelse af de 
enkelte elementer og handlingsanvisningerne til dem. 

 
5. Lukket punkt 

 
6. Rektoransættelse 

Processen for rektoransættelse fortsættes i højere tempo i umiddelbar forlængelse af 
dette bestyrelsesmøde. Mercuri Urval er valgt som konsulentfirma, og jf. tidligere 
udmelding fra bestyrelsesformanden, skal der nedsættes et indstillingsudvalg.  

 
Efter planen kommer der et stillingsopslag ud i august med henblik på en ansættelse af 
en ny rektor, der kan tiltræde 1.11.   

 
Kommentarer fra bestyrelsen: 
Det er vigtigt, at der er en adskillelse af indstillingsudvalg og bestyrelse, så der er flere 
end én kandidater at vælge imellem for bestyrelsen.  
 
Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at indstillingsudvalget nedsættes med en 
repræsentant fra hver medarbejdergruppe samt eksterne bestyrelsesmedlemmer, 
hvorefter den samlede bestyrelse vil deltage ved de endelige ansættelsessamtaler. 
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7. Næste bestyrelsesmøde afholdes den 23. september 2019 kl. 15.00 – 17.00 
 
 

8. Eventuelt. 
Der var intet under eventuelt 

 
 
 
 
 
 
 

Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. september 2019 
 
 

 
 

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

 


