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Referat af bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium & HF d. 11. december 2019 kl. 
16.00-20.00 
 
Til stede: Harald Mikkelsen, Brian Roed, Eva Pinnerup, Olav Nørgaard, Magnus Porse, Kira 
Kaasgaard Bang, Kitt Hartly Mark, Mette Petersen og Daniel Riishøj Nyrup. 
 
Fra ledelsen:  Lene Klemensen Gade, Ulla Lundgaard og Lise Markussen  
 
Afbud: Jakob Sehested og Magnus Mehlsen Duch  
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde 
Referat blev godkendt og underskrevet 
 

2. Meddelelser og siden sidst fra rektor 
Det har været et begivenhedsrigt efterår:  

- 2g’erne har været på sprogskolerejser 
- 2HF’erne har været på studierejer 
- Der har været foredrag og arrangementer ind og ud af huset i form af ekskursioner 

og live-streaminger 
- Velkomst af Lene Gade, som har afholdt og vil afholde møder med alle 

medarbejdere. Lene Gade har fået bekræftet, at VGHF er en meget engageret 
organisation, og lærerne vil rigtig gerne eleverne.  

- Vi har haft gode samarbejder med eksterne samarbejdspartnere, blandt andet i 
forbindelse med udstillingen Dannebrog på Skovgaard Museet og designelevers 
præsentation af bud på et byrumsdesign ved de nye ungdomsboliger mellem 
Medieskolerne og VGHF. 

- Den 6. december arrangerede globaliseringsklassen årets Run for the Slum, hvor vi 
samlede ind til uddannelse af gadebørn i Mumbai, som elever og lærere skal have 
med til Indien til januar 

- Vi har haft meget brobygning i efteråret, og vores gæster har været meget tilfredse 
- Mange medarbejdere er i gang med at forberede eksamen i KS og i de kunstneriske 

fag på HF 
- Fremadrettet: Den grønne gruppe og musikelever laver café/koncert/tøjbazar den 

31. januar, og vores visuelle HF-elever laver julemarked i næste uge 
 

3. Indberetning af opgørelse af klassekvotient. Bilag 1 
Lene Gade orienterede om indberetningen jf. bilag 1.  
Supplerende kommentarer til bilaget:  
- Vi har generelt en lav klassekvotient på STX jf. punkt 4.  
- Vi er begrænsede af The Animation Workshops kapacitet ift. optag på Visuel HF.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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4. Studieretningsvalg og klassedannelse efter grundforløbet 2019. Bilag 2 
Lene Gade og Ulla Lundgaard orienterede om resultatet af elevernes ønsker jf. bilag 2. 
Den nye studieretning Medier & Informatik blev desværre ikke oprettet i år, men vi 
håber, at det lykkes i 2020. Vi har en forespørgsel hos ministeriet, om vi kan få lov at 
fjerne engelsk A som en del af studieretningen og afventer svar.  
 
Det har været et større puslespil at få klasserne på plads, som endte med den 
sammensætning, der fremgår af bilag 2.  
 
De økonomiske konsekvenser ved at lave otte i stedet for syv studieretningsklasser er 
begrænsede, fordi det udelukkende betød et ekstra danskhold, et ekstra engelskhold og 
et ekstra fysikhold. Vurderingen var, at det var den rigtige prioritering ift. fastholdelse af 
elever og for at undgå at skulle lave for mange blandede studieretninger. 
Vi håber, at de mindre klasser vil medføre større trivsel og mindre frafald.  
 
Bestyrelsen bakkede op om ledelsens disponeringer og tog orienteringen til efterretning. 
 

5. Orientering om kapacitetsbegrænsninger. 
Lene Gade orienterede om forløbet siden sidst. 
Der er afholdt et møde i fordelingsudvalget dd., og der er planlagt et møde i den 
kommende uge. Bestyrelsen vil blive orienteret om udfaldet pr mail i næste uge.  
Hvis der findes en løsning i enighed, vil det betyde, at alle kan sætte kapaciteten op, hvis 
der kommer øget STX-søgning i kommunen. Hvis der ikke findes en fælles løsning, kan 
kapaciteten ikke sættes op.  
 
Herefter diskuterede bestyrelsen forskellige forslag og idéer. 
 

6. Skolens økonomi. Status og forslag til budget 2019. Beslutning. Bilag3a og 3b 
Ulla Lundgaard redegjorde for skolens økonomi jf. bilag 3a og 3b. Tallene er inklusive 
oktober måned. 
Det ser fornuftigt ud med et underskud på halvdelen af det budgetterede. Elevtallet er 
centralt, jo mere stabilt det er, jo mere stabil er vores økonomi. Fastholdelse er derfor 
fortsat et fokus i hele organisationen.  
 
Spørgsmål fra bestyrelsen: Hvad er frafaldsprocenten på VGHF?  
 

Skoleår STX HF I alt 

2016-17 2,4 % 10,76 % 5,21 % 

2017-2018 3,31 % 12,71 6,53 % 

2018-2019 4,53 % 8,49 % 5,83 % 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Bilag 3b 
Omprioriteringsbidraget er trukket tilbage, og det er positivt at kunne arbejde med en ny 
strategi og et nyt budget i de nye rammer.  
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Udgangspunktet for budget 2020 og de elevforudsætninger, der ligger til grund for det, 
fremgår af bilaget.  
 
Ledelsen ønsker at vente med at fremlægge budgettet til marts-mødet i bestyrelsen pga. 
arbejdet med strategien fremadrettet.  
Ønsket blev imødekommet af bestyrelsen med en forventning om, at den økonomiske 
drift og plan fortsætter som hidtil og med en opfordring til en synlig indsats ift. optag af 
nye elever.  
 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 
7. Strategiproces – orientering ved Lene Gade og derefter diskussion. Bilag 4 

Lene Gade orienterede om strategiprocessen jf. bilag 4. 
Samfundssind er et grundlæggende begreb på VGHF og vil være en del af 
strategiarbejdet. Derudover vil matematik være et indsatsområde, ikke mindst frem mod 
det nye optag.  
Der er sat en postkasse op på lærerværelset, hvor medarbejderne kan komme med input.  
 
Bestyrelsen vil gerne med i processen og diskuterede bestyrelsen forskellige forslag og 
idéer, som vil blive indarbejdet i det videre arbejde. På bestyrelsesmødet i marts vil 
bestyrelsen få en grundig orientering om forløbet og vil have mulighed for at komme 
med yderligere input og idéer.  
 
Herefter tog bestyrelsen orienteringen til efterretning 

 
8. Plan for næste års bestyrelsesmøder. Beslutning. Bilag 5 

Mandag den 23. marts kl. 15-17 
Onsdag den 17. juni kl. 15-17 
Torsdag den 17. september kl. 16-18 
Tirsdag den 15. december kl. 16-18 
 
Der blev stillet forslag om et bestyrelsesdøgn. Bestyrelsen var positivt indstillet over for 
forslaget. Hvis det ikke kan lade sig gøre i april 2020, udvider vi mødet den 23. marts til 
kl. 18.  

 
9. Næste bestyrelsesmøde afholdes ifølge årsplanen, som behandles på mødet. 

Mandag den 23. marts kl. 15 
 

10. Eventuelt 
 
Den nye cheflønsaftale bør udmøntes i en lønpakke for mellemlederne i bestyrelsen. Det 
vil blive taget op på det kommende bestyrelsesmøde.  
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Godkendt på bestyrelsesmødet den 23. marts 2020 
 
 

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

 


