Referat fra bestyrelsesmøde på Viborg Gymnasium den 9. juni 2021
kl. 16.00-18.00
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Eva Pinnerup, Olav Nørgaard, Magnus Porse, Kira
Kaasgaard Bang, Mette Petersen, Jens Johansen, William Benjamin Engelsted Früh
Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade, Ulla Lundgaard og Pernille Højgaard-Hansen
Fraværende: Kitt Hartly Mark, Magnus Mehlsen

Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
Referaterne fra de seneste tre bestyrelsesmøder blev underskrevet, idet disse møder har været
afholdt virtuelt på grund af corona.

2. Underskrift af reviderede vedtægter mv.
Vedtægter og forretningsorden er blevet justeret i forlængelse af den længe ventede godkendelse
af navneændringen. Såvel forretningsorden som vedtægter blev underskrevet.

3. Orientering om perioden siden sidste bestyrelsesmøde
a. Status på Corona og genåbning
b. Status på eksamensafvikling
c. Status på projekter, herunder Makerspace, udvikling af Houlkærområdet,
ansøgning om idrætsstudieretning mv.
Lene Gade redegjorde for perioden siden sidste bestyrelsesmøde, hvor der er sket mange positive
ting på skolen på trods af de fortsatte restriktioner i forlængelse af corona. Der har været en
massiv testindsats på skolen siden genåbningen, og det har været en effektiv indsats. Vi har
således ikke oplevet store smitteudbrud på skolen.
Der har i forlængelse af genåbningen ligeledes været fokus på forskellige trivselstiltag for eleverne,
ligesom mange udviklingsprojekter er igangsat.
Vi er nu i gang med eksamensperioden, og vi er indtil videre kommet godt fra land uden mange
aflysninger grundet corona.

4. Status på økonomi, bilag 1
Ulla Lundgaard redegjorde for status på økonomien i forlængelse af bilag 1.
Overordnet set har vores økonomi det godt. Vi har været nedlukket en stor del af perioden, men
det påvirker ikke økonomien synderligt.
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Vores lille stx-årgang slår nu igennem, men vi har ageret i forlængelse af det, så vores budget
hænger på nuværende tidspunkt sammen helt som forventet.
Vi lagde realkreditlånene om for halvandet år siden for at få de finansielle omkostninger ned, men
banken har meddelt, at de øger vores bidragssats markant, så derfor afsøger vi nu andre
muligheder for låneoptag.
Vi har fået ekstraordinære indtægter i form af ekstra midler til rengøring og til fagligt løft og
trivsel.
Gennemgangen blev herefter taget til efterretning.

5. Status på situationen vedrørende HF i Bjerringbro
Lene Gade redegjorde for status på HF i Bjerringbro og den politiske proces i forhold til
beslutningen om udbud.
Ledelsen bliver bedt om at overveje forskellige muligheder i forhold til den kommende
kapacitetsfastsættelse i forlængelse af den nyligt indgåede politiske aftale om elevfordeling.

6. Status på strategi 2024 og indsatser i det kommende skoleår
Lene Gade gennemgik strategiens hovedpointer og status på, hvor vi er i relation til indsatserne.
De pædagogiske workshops er i gang og vil fortsætte i det kommende skoleår.
Arbejdet med kvalitetssikring og evaluering er i gang men er blevet forsinket på grund af det
begrænsede fysiske fremmøde i store dele af skoleåret.
Vores nye visuelle strategi er for en stor dels vedkommende implementeret.
Vi har gennemført MTU og APV. LG præsenterede de overordnede resultater og indsatsen i
forhold til dem. Skolens overordnede professionelle kapital er gået markant frem, men der er
behov for at sætte fokus på konflikten mellem arbejdsliv og fritid, herunder udbrændthed. Der
gennemføres fokusgruppeinterview for yderligere at afdække svarenes baggrund.
Kommentar:
På trods af undersøgelsens kontekst i en coronatid, skal vi tage det alvorligt, at folk svarer som de
gør.
Redegørelsen blev herefter taget til efterretning.

7. Finansiel strategi, bilag 2
Harald Mikkelsen understregede i forlængelse af bilag 2, at vi som skole er forpligtet til at
udarbejde en finansiel strategi, og Lene Gade supplerede med at sige, at vi har formuleret en
praksis, som vi allerede har efterlevet længe og i alle de år, vi har været selvejende.
Den finansielle strategi blev herefter vedtaget og underskrevet.
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8. Evt.
Der var intet under eventuelt.

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 28. september 2021 kl. 16.00 – 18.00

Godkendt på bestyrelsesmødet den 28. september 2021

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Kitt Hartly Mark

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Vakant/elevrepræsentant

William Benjamin Engelsted Früh

Tiltrådt af rektor:

281

