Referat fra bestyrelsesmøde for Viborg Gymnasium den 15. september 2022
kl. 16.00-18.00
Til stede: Harald Mikkelsen, Jakob Sehested, Eva Pinderup, Magnus Porse, Jens Johansen, Kira
Kaasgaard Bang, Mette Petersen og Freja Refshammer Steen
Fra ledelsen: Lene Klemensen Gade og Ulla Lundgaard
Fraværende: Olav Nørgaard
Dagsorden:
1. Godkendelse og underskrift af referat fra seneste bestyrelsesmøde fandt sted.
2. Valg af selvsupplerende medlem til bestyrelsen.
Jane Gisselmann. Lokalredaktør på JP Viborg blev indstillet.
Bestyrelsen vedtog indstillingen. Jane Gisselmann deltager på næste møde.
3. Siden sidst på Viborg Gymnasium, orientering ved rektor
• Skolen er kommet godt i gang efter sommerferien. For 1. års eleverne har der bl.a.
været afholdt introtur til Slettestrand. Nogle få havde ikke forstået, at turen var
alkoholfri – de blev sendt hjem i en uge.
• Det gav en anledning til at snakke alkoholkultur, jvf. brev fra UVM. Rektor og
elevkoordinator har været rundt i alle klasser med fokus på, at alkohol ikke hører til ved
skolearrangementet. Idrætsdag blev afviklet på bedste måde – uden alkohol.
• Der er sprogrejse nu i uge 38 – med denne rejse er coronaefterslæbet på sprogrejser
indhentet, da både 2.g og 3.g er afsted.
• Pr. 1.9.22 er der en person færre i ledelsen. Der er første samtalerunde til de 2 opslåede
uddannelsesledelsesstillinger i denne uge. Vi har fået et godt ansøgerfelt på 40
personer.
• Medieskolerne, Houlkærskolen og VG har holdt møde om lokalt samarbejde. Der er
igangsat et fælles projekt om udendørsområde mellem Houlkærskolen og VG med en
del fritidsaktiviteter. Bydelsprojektet er til gengæld gået lidt i stå, men det skulle komme
i gang i 2023, bl.a. via Boligselskabet Viborg.
• Der er meldt energiforanstaltninger ud fra regeringen. Vi har skruet temperaturen ned
til 20 grader, og et par yderligt liggende lokaler er taget ud af drift. Lyset tændes ikke
længere automatisk. Der arbejdes videre med det i SU og med eleverne, og vi forventer
at skulle sænke temperaturen yderligere 1 grad.
• Brobygning: VK kører en massiv Facebook-kampagne og sender plakater på folkeskoler
med det formål at 9. klasseselever, der ikke er er kommet på VK, kan henvende og få en
dags – ekstra – brobygning. Der er en gammel kommunal aftale om brobygning – at der
skal lige mange på de to STX-skoler. For at tilgodese VK’s kritik af denne ordning, har
Viborg Kommune givet lov til, at VK må lave en ekstra dag for de omfordelte.
Folkeskolerne har ikke hørt om, at 9. klasse eleverne kan være væk en dag mere.
Bestyrelsen vil henvende sig til kommunen om et møde.
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•
•

To af skolens 2.g klasser har været på Foulum som sparringspartnere for de nye
uddannelser, der kommer fra 2023. Det har været et godt besøg, og vi er godt tilfredse
med at være i dialog med det nye AU Viborg.
Skolens TIK-TOK-film er blevet set af rigtig mange – ca. 490.000 unge. Videoen har haft
til hensigt at sætte skolen på de unges landkort.

4. Status på proces omkring elevfordeling. Orientering
De tekniske fordelingskapaciteter skulle have været meldt ud fra UVM d. 1.9.22, men
udmeldingen er blevet forsinket. Danske Gymnasier er gået ind i sagen på vegne af de store
skoler for at advokere for, at det skal være muligt at lave en kapacitetsmæssig overbooking
på 29,5 elever per klasse. Der er ikke enighed blandt gymnasierne om, hvorvidt det er en
god strategi, og resultatet på nuværende tidspunkt er, at processen er på stand-by.
5. Orientering: Status på økonomi og den kommende finanslov
a. Bilag 1a og 1b: Budgetopfølgning pr. 30.06.22.
Vi forventer at holde det budgetterede overskud, da der har været en gunstig
udvikling i elevtallet hen over sommeren og en god låneomlægning.
Der er usikkerhed om forventningen vedr. energiomkostninger kan holde.
Varmeomkostningen er forventet til det dobbelte ift. 2021. og det mærkes nu, at
der er en høj inflation.
Likviditeten ser fornuftig ud.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
b. Bilag 2: Regeringens finanslovsforslag 2023 og takstkatalog
Finanslovforslaget indeholder besparelser på over 1% på både STX og HF for at
finansiere andre ting på ministerieområdet. Der kan ske ændringer i taksterne ifm.
ændringsforslag og et evt. regeringsskifte.
Bestyrelse tiltrådte indstillingen vedr. de forudsætninger, der skal arbejdes videre i
den videre budgetlægning.
6. Rektors resultatløn 2021/22. Bilag 3
Rektor og ansatte på gymnasiet forlod lokalet under behandlingen af dette punkt.
Den samlede bestyrelsen tiltrådte indstillingen om en udmøntningsgrad på 79,5 %.
7. Strategiske handleplaner for 2022-23. Til godkendelse. Bilag 4
De strategiske handleplaner er behandlet i pædagogisk udvalg og SU.
3 af indsatserne udspringer af arbejdet i Pædagogisk udvalg. Ud over disse tre indsatser skal
der endvidere arbejdes med PR-indsatsen, de nye studieretninger, der er på vej, fortsat
styrkelse af samarbejde mellem lærere og ledelse samt HF-frafaldet – hvordan får vi dem
bedre igennem eksamen i 1. HF.
Indstillingen blev tiltrådt.
Handleplanerne skal bruges til udformningen af rektors resultatlønskontrakt for det
kommende skoleår.
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8. Temadebat: Ny udsathed
Lektor Solveig Skovmose Vinter holdt oplæg om ny udsathed ud fra sit arbejde i forbindelse
med en efteruddannelse i anvendt ungdomsforskning.
Oplægget sendes med referatet ud.
Bestyrelsen drøftede herefter hvordan det påvirker skolehverdagen for eleverne, lærerne
og øvrigt personale.
Der skal senere på efteråret være en ½ pædagogisk dag om samme emne, og bestyrelsen
bad om, at emnet tages op igen senere på året til drøftelse af de resultater og indsigter,
skolen har opnået.
9. Evt.
Der var ikke noget til punktet.
10. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. december 2022 kl. 16.00 – 18.00 med efterfølgende
spisning

Godkendt på bestyrelsesmødet den 08.12.2022

Harald Mikkelsen

Mette Petersen

Eva Pinnerup

Olav Nørgaard

Jakob Sehested

Jens Johansen

Vakant

Magnus Porse

Kira Kaasgaard Bang

Freja Refshammer Steen

Vakant/elevrepræsentant

Tiltrådt af rektor:
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