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Referat fra bestyrelsesmødet den 15. juni 2020 
Deltagere 
Udpegede medlemmer: Jesper Kjeldskov (JK), Jesper Laubjerg (JL), Per Bisgaard (PB), Karen Bech (KB), Simon Johansen (SJ) 
Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen (BS), Jens Nørmark Christensen (JC)   
Elevrepræsentanter: Anna Else Petersen 2x, Tue Bislev Thomsen 2x 
Rektor: Jette Rygaard (JR) 
Protokolfører: Ralf Michael Leimbeck (RL) 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden, velkommen til Jesper Kjeldskov og underskrivelse af 

referatet fra sidste møde 
 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen og underskrev referatet fra sidste møde. 

 

 

2. Gennemgang af perioderegnskab 
a. BS gennemgik perioderegnskab jf. det udleverede bilag. Da VHG har lidt flere elever end budgetteret 

var der lidt større indtægter i perioden end forventet. Det samlede resultat var på 3,9 mio. kr., 1,1 

mio. kr. højere end forventet. Aktiver og passiver balancerede på 31,2 mio. kr. 

 

b. JR gennemgik årets økonomiske dispositioner og forventninger til elevtal. VHG er gået i gang med at 

renovere omklædningsrum og regner i den forbindelse med udgifter på ca. 750.000 kr. Mht. elevtal 

havde vi først regnet med fire stx klasser, men fik tilfordelt 14 elever fra andre skoler, som dog 

langsomt siver tilbage til deres første prioritet. Det er derfor svært at sige hvor mange af de ekstra 

elever vi i sidste ende får lov til at beholde. Derudover har VHG ca. 35 hf-ansøgere, som skal fordeles 

på to klasser. 

 

Bilag: A Perioderegnskab 

 

Bestyrelsen tog perioderegnskabet og de økonomiske dispositioner til efterretning. 

 

3. Sårbare elever 
Gymnasiets indsatsområder for indeværende skoleår har blandt andet haft fokus på elever med særlige behov. 

I lukkeperioden har en indsats på området været ekstra nødvendig, og gymnasiet iværksatte derfor flere 

initiativer for at sikre elevernes trivsel og fastholdelse i uddannelsen. Studievejleder Lone Hindsgaul fortalte om 

gymnasiets indsatser og gav konkrete eksempler på elevernes oplevelser. 

 

Under Covid-19 nedlukningen har der været ekstra fokus på elevernes fravær fra studievejledningens side. 

Vejlederne har haft kontakt med elever på Teams eller via telefon, hvis fraværet var for højt. Hos nogle elever 

er forholdende derhjemme ikke optimale, andre har IT problemer og svært ved at koble sig på. Lærerne har 

holdt trivselssamtaler med alle fortsættereleverne over Teams. Ofte er det de samme elever der har problemer 

i den normale undervisning, som også har haft det svært under nedlukningen. Andre, ofte lidt mere introverte 

elever, har haft megen glæde af virtuel vejledning og er blomstret under nedlukningen. 

 

Elevrepræsentanterne gav stor ros til lærerne, som på kort tid formåede at skabe en hverdag med virtuel 

undervisning. 

 

Bestyrelsen drøftede fortsatte indsatser på området. 
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4. Orientering om corona-lukkeperioden og status på nødundervisningen 
Siden begyndelsen af marts har gymnasiet bedrevet undervisning under helt nye former. Først var al 

undervisning virtuel, dernæst blev det muligt at have fysisk undervisning med afgangsklasserne og senere kom 

også fortsættereleverne tilbage på gymnasiet. Rektor orienterede om forløbet med både udfordringer og 

succesoplevelser: 

 

12. marts nedlukning på et døgn 

14. april individuelle Teams samtaler med lærerne om afgangsklasserne, den 17. april om fortsætterklasser 

20. april genåbning for afgangsklasser, VHG inddelt i 4 zoner for afgangsklasser 

25. maj samtaler med alle fortsætterelever 

27. maj opstart for fortsætterklasser 

12. maj karaktergivning 

25. juni dimission 

 

Derudover informerede rektor om at TAP afspadserede i dagene op til påske, at administrationen efter den 

første genåbning mødte på skift på kontoret og at de timer, der under nedlukningen gik til nødundervisning, 

erstatter lærernes prøveperiode. Forårets studieture er blevet aflyst, men alle pengene er blevet refunderet. 

På grund af aflyste prøver blev elevernes afsluttende standpunktskarakterer i de fleste tilfælde ophøjet til 

prøvekarakterer. Undtagelsen var elever i hhv. 3g og 2hf, som skulle aflægge tre prøver hver. Al planlagt 

undervisning blev afviklet indenfor skoleårets normale længde. 

 

Det blev konkluderet at virtuel undervisning har fordele og ulemper og at nødundervisningen i den forlængede 

periode ikke nødvendigvis blev en gevinst for eleverne. Der har været rigtig mange ændringer fra BUVM (ca. 20 

nye bekendtgørelser), hvilket ikke altid var nemt at håndtere. Generelt set er VHG dog kommet godt igennem 

dette usædvanlige forår. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

5. Fordeling af ansøgere forår 2020 
I april måned blev der afholdt regionalt fordelingsudvalgsmøde med rektorer og politikere. Elever fra tre 

overansøgte gymnasier blev fordelt og efterfølgende har alle ansøgere fået brev om en foreløbig plads på et 

gymnasium. Først efter afgivelse af de endelige karakterer til sommer, kan det afgøres om ansøgerne kan 

optages. Rektor orienterede om forløbet og resultatet af fordelingen. 

 

VHG har fået tilført elever fra Støvring, Hasseris og Aalborghus. Mange af dem vil gerne tilbage til deres første 

prioritet. Det viser sig at der i alt er ca. 30 elever i Vesthimmerland, som søger til andre gymnasier uden for 

kommunen. VHG havde på det tidspunkt bestyrelsesmødet blev afholdt 122 stx-ansøgere, hvilket giver fem stx 

klasser, og 36 hf ansøgere, som fordeles på to hf klasser. 

 

Bestyrelsen drøftede fordelingen og det fortsatte arbejde for at sikre elevtilgangen, herunder om der kan laves 

brobygningsarrangementer med de lokale efterskoler, hvor mange af vores elever kommer fra. 

 

 

6. Nyt fra rektor 
1. Orientering om renoveringen af drengeomklædning og baderum: Største post er 

murerarbejde. VHG har hentet flere tilbud, valget faldt på Henriksen og Madsen. En del af 

arbejdet står pedelafdelingen selv for, Øgaard står for VVS arbejdet. Samlet set løber det op i 

770.000 kr. 

2. Orientering om opgavefordeling og ansættelser: Der skal fem lærere på barsel næste år, 

derfor skal VHG ansætte en årsvikar i fransk og en i religion/samf. Langt de fleste lærere 
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ender med at få 100%, medmindre de har ønsket nedsat tid. 

3. Orientering om arbejde i Strategisk Forum (bl.a. Kommunernes Kontaktråd og Business 

Region Nord), som vil sikre at der fremover er den arbejdskraft i kommunerne som der er 

brug for. JR deltog i mødet. 

4. Orientering om fagligt forum i fysik: JR har takket ja til at være rektorernes repræsentant i 

fagligt forum i fysik, som bl.a. rådgiver fagkonsulenterne. 

 

 

7. Eventuelt 
Intet 

 
Referent: Ralf Michael Leimbeck 
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