Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 28. september 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

1. Godkendelse og underskrift af referat
Referatet fra det sidste bestyrelsesmøde blev underskrevet.

2. Siden sidst på Viborg Gymnasium. Orientering ved rektor
Lene Gade orienterede om følgende emner:
1. Opstart efter Corona med særligt fokus på blandt andet studierejser, sociale
arrangementer og status på elevoptag. Det har været meget dejlig for os alle at
kunne starte op uden restriktioner, og eleverne har været glade for at kunne feste
og rejse som en del af deres gymnasietid.
2. Status på profilering af gymnasiet
3. Aktiviteter i anledning af gymnasiets 50-års fødselsdag
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Kapacitetsindberetning og status på proces omkring elevfordeling. Orientering
Lene Gade redegjorde dels for, hvad vi har meldt ind som gymnasiets kapacitet for den
kommende periode, og dels for den administrative og politiske proces, hvor
regionen/fordelingsudvalget spiller en central rolle.
Lene Gade redegjorde herunder for vores argumentation i forhold til den
kapacitetsindmelding, vi har lavet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Status på økonomi og den kommende finanslov, herunder orientering om
drøftelser med Jyske Bank. Orientering og beslutning
Ulla Lundgaard redegjorde for budgetopfølgningen for 2021 i forlængelse af de vedlagte
bilag. Den økonomiske status ser lidt anderledes ud end forventet, idet der i statstilskuddet
blev udløst en del ekstra midler til at håndtere Corona-udfordringerne i relation til blandt
andet testindsats, sikring af den faglige og sociale trivsel og ekstra rengøring.
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De faglige og sociale indsatser for eleverne har været gode, men det er fortsat en
udfordring for en del elever at komme tilbage i en normal hverdag efter Corona.
I forhold til økonomien i 2. halvår af 2021 betyder det noget, at vi har tabt nogle 1. års-elever i
forhold til vores budgetforudsætninger, men der er heldigvis også kommet elever til på det
seneste.
Vi forventer at lave 6 studieretningsklasser, selvom vores elevtal i 1.g ligger på vippen mellem 5 og
6 klasser og klassedannelsen derfor er forholdsvist dyr. Det er en meget bevidst og strategisk
beslutning, fordi det dels giver os mulighed for at optage eventuelt nye elever, og dels fordi det
gør fleksibiliteten større i forhold til at kunne oprette flere studieretninger.
Alt i alt ser økonomien på nuværende tidspunkt fornuftig ud. Den demografiske udvikling
medfører dog, at de store årgange er væk, og vi vil fortsat skulle have fokus på løbende at tilpasse
økonomien til den aktivitet, der er i huset. Hvor meget og hvordan det konkret kommer til at se
ud, er endnu ikke klart, fordi der fortsat er en række ubekendte.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

5. Skolens udearealer. Oplæg ved rektor samt drøftelse
Lene Gade redegjorde indledningsvist for besøget fra Jyske Bank og mulighederne for
låneomlægning og dettes betydning for det økonomiske råderum i forhold til projekter, vi
gerne vil have sat i gang. Der var her især fokus på skolens udearealer, som blev
præsenteret i skitseform.
Bestyrelsen besluttede, at ledelsen skal arbejde videre med såvel låneomlægningen som
projektet om udearealer. I forbindelse med låneomlægningen skal der arbejdes med en
likviditetsforøgelse på 1,5 mio. Det endelige forslag til låneomlægning sendes rundt til
bestyrelsen efter endnu et møde med Jyske Bank til endelig skriftlig tiltrædelse. Planerne
for udearealerne tages op på et kommende bestyrelsesmøde.

6. Strategiske handleplaner for 2021-22. Orientering og drøftelse
Bilag 4: Strategiske indsatser 2021-22
Lene Gade redegjorde for baggrunden for de 4 overordnede strategiske indsatser og for
hvordan disse skal diskuteres i SU med henblik på konkret implementering på skolen.
Udover de nævnte punkter arbejdes der også videre med fastholdelse og konsolidering af
indsatserne i forlængelse af strategien.
Bestyrelsen tog handleplanerne til efterretning.
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7. Rektors resultatløn 2020/21 og kontrakt for 2021/22. Drøftelse i bestyrelsen
Ledelsen deltog ikke under behandlingen af dette punkt.
Bestyrelsen drøftede punktet og gav en tilbagemelding på såvel den nuværende som den
fremtidige resultatlønskontrakt. Lene Gade indrapporterer opfølgningen på den
nuværende resultatlønskontrakt til formanden og næstformanden for bestyrelsen, som
herefter fastlægger udmøntningsgraden efter skriftlig proces i hele bestyrelsen.
Bestyrelsens kommentarer til supplering af den kommende resultatlønskontrakt er, at der
bør optræde et punkt om indsats på frafald og optag, herunder synlighed i medierne.

8. Evt.
Der var intet under eventuelt.

9. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 9. december 2021 kl. 16.00 – 18.00 med
efterfølgende spisning

Godkendt på bestyrelsesmødet den 9. december 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:
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