Referat af bestyrelsesmødet i marts 2020 på baggrund af skriftlige
tilbagemeldinger
På grund af skolens nedlunkning i forbindelse med Coronakrisen er bestyrelsesmødet blevet
afholdt som skriftlig tilbagemelding og afgivelse af fuldmagt til formand Harald Mikkelsen og
næstformand Jakob Sehested, der sammen med rektor Lene Gade arbejder videre med skolens
strategiproces frem til næste bestyrelsesmøde i juni 2020.
Efter de skriftlige tilbagemeldinger, har Harald, Jakob og Lene holdt et kort videomøde, hvor
følgende blev konkluderet:
1) Godkendelse af regnskab for det administrative fællesskab
Regnskabet for det administrative fællesskab er formelt godkendt.
2) Godkendelse af Regnskab 2019, revisionsprotokol og bestyrelsens tjekliste.
Regnskab for 2019 og revisionsprotokollat er formelt godkendt.
Dog anføres følgende bemærkninger:
•
•
•

Der ønskes et samlet resultat, der samlet driftsunderskuddet og udgiften i forbindelse med
omlægning af lån.
Der ønskes et klart fokus på hovednøgletallene i regnskabet, der viser en faldende indtægt
igennem de forgangne tre år. Der må ikke fremadrettet budgetteres med underskud.
Jf. revisionsprotokollatet s. 331 ligger omkostningen per elev på Viborg Gymnasium & HF
over gennemsnittet (2018-tal). Bestyrelsen ønsker at bakke op omkring de tilpasninger, der
er sket og fortsat sker i organisationen på lærer-, ledelses- og administrationsområdet.

3) Strategi 2024
Der er opbakning til at arbejde videre med strategien. For at bestyrelse og VGHF ikke bevæger sig
for langt fra hinanden undervejs i processen, sender Lene en status til Harald medio maj. Indtil
videre arbejdes videre med den skitserede retning. Bestyrelsen har ud over nedenstående
kommentarer følgende bemærkning:
•

•

De vedhæftede produkter fra lærernes arbejdsdag med strategien viser, at der er mange
’likes’ på de bløde overskrifter om trivsel og elevmiljø. Dette er vigtigt, men det er samtidig
svært at få øje på fagligheden, som ikke må glide i baggrunden. Fagligheden træder ikke
tydeligt nok frem af strategien endnu.
Se tilbagemeldinger fra bestyrelsen i medsendte bilag.
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4) Søgetal og Budget 2020
Budget 2020 godkendes i sine disponeringer, dog med følgende bemærkninger:
•
•

•

Dette års budget skal stilles op mod regnskabet for 2019 og ikke som her budgettet for
2019.
Regnskabsteknisk er aflønningen af ledelsen flyttet til administration. Her bør hele beløbet
ikke flyttes. Der skal formuleres nogle kriterier for, hvor meget af ledelsens løn, der hører
til under administration, og hvor meget, der hører til under undervisningens
gennemførelse, og budgettet skal justeres efter dette.
Der bør i budgettet stå en bemærkning om nedlukningen af skolen i foråret 2020. Dette
kan have en negativ effekt på budgettet, da det er uforudsigeligt, hvilken effekt
nedlukningsperioden har eksempelvis på frafaldet.

5) Flytning og udvidelse af mødet d. 17. juni fra kl. 15.00-17.00 til 16.30-18.30 + 1 time
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 17. juni kl. 16.30-19.30
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