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Referat fra bestyrelsesmødet den 23. september 2020 
Deltagere 
Udpegede medlemmer: Jesper Kjeldskov (JK), Per Bisgaard (PB), 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) 
Afbud: Karen Bech (KB), Jesper Laubjerg (JL) 

 
1. Godkendelse af dagsorden og underskrivelse af referatet fra sidste møde 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen og underskrev referatet fra sidste møde. 

 

2. Datoer for møder resten af skoleåret 
Datoer var aftalt til 16. marts og 17. juni 2021 

 
3. Gennemgang af perioderegnskab 

a. Gennemgang af perioderegnskab pr. 31. august /Birthe 
Resultatet blev opgjort til 2,87 mio. kr., hvilket er en afvigelse ift. budgettet på 1,14 mio. kr. 
Afvigelsen skyldes bl.a. at VHG i foråret havde flere elever end budgetteret, hvilket resulterede i 
øgede indtægter. Antal elever i efteråret er dog lavere end budgetteret og udligner dermed 
forårets høje elevtal. VHG’s samlede indtægter i perioden var på 31,28 mio. kr., 0,39 mio. kr. 
højere end budgetteret. Nedgangen i lønomkostninger på 0,25 mio. kr. skyldes at der blev 
udbetalt mindre overtid og censur end budgetteret. Nedlukninger ifm. COVID19 førte til et mindre 
forbrug af vand, el og varme, hvilket sammen med forskydninger i diverse indkøb førte til at der 
blev brugt ca. 0,55 mio. kr. mindre i andre ordinære driftsomkostninger. 
 
Blandt aktiver blev der især påpeget tilgodehavender på 1,8 mio. kr., som skyldes tilgodehavender 
fra moms og uafsluttede projekter. Midlerne vil løbende blive indtægtsført, efterhånden som 
projekterne afvikles. Gymnasiets likvide beholdning er på 11,5 mio. kr. På passivsiden blev der 
noteret en stigning af kortsigtet gæld, som skyldes især 5 mio. kr. til feriepenge. Aktiver og 
passiver balancerede på 32,5 mio. kr. 
 

b. Orientering om økonomiske situation grundet Corona /Jette 
Selvom VHG har sparet en del på driftsudgifter under nedlukningen, var der også større udgifter 
pga. ekstra rengøring, håndsprit osv. Ministeriet har i den forbindelse bevilget 140.000 kr. til 
dækning af corona-relaterede udgifter. VHG har ikke ansat ekstra mandskab, i stedet for har 
pedellerne overtaget nogle af rengøringsopgaverne. Pedelafdelingen udskyder derfor andre 
arbejdsopgaver til senere. 
 
Aflysning af efterårets indenrigs studieture giver tab, også selvom turene har været planlagt med 
DSB-frirejser og billige hostels. Nogle penge kan muligvis refunderes, mens andre er mistet. VHG 
vil stille alle elever lige og dækker derfor elevernes eventuelle tab. Samlede omkostninger herved 
er ikke store. 

 
Bilag: A Perioderegnskab 
 

Bestyrelsen tog perioderegnskabet og orienteringen til efterretning. 
 

4. Gymnasiets nøgletal og kvalitetssikring 
Ifølge gymnasiets kvalitetssikringssystem skal bestyrelsen orienteres om gymnasiets nøgletal og udvalgte dele 
af indsatsområderne.  
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Uddannelsesleder Mads Ilsøe gennemgik den seneste elevtrivselsundersøgelse fra januar 2020, og især 
kategorien ”pres og bekymringer” var i fokus, både på VHG og på landsplan. En del elever svarede, at de følte 
sig presset i forbindelse med lektier, karakterer eller egne forventninger. VHG har en masse initiativer i gang for 
at afhjælpe oplevelsen af stres og bekymringer blandt elever, bl.a. lektiecafé, studiestøttetimer, karakterfrihed, 
fokuseret opgaveretning, koordineret aflevering, formativ evaluering og arbejdet med forskellige mind-set. 
Bestyrelsen drøftede initiativerne og mulighederne for yderligere indsatser. 
 
Herefter gennemgik rektor gymnasiets nøgletal jf. bilag B.  
 
VHG har i 2019-20 arbejdet med forskellige indsatser, herunder:  

- klarlægning af indhold og omfang af elevernes udfordringer (pres, præstationsangst, sociale fobier 
osv) 

- støtte til faggruppeefteruddannelser 
- fokus på STEM (mange projekter i gang), sprog (nyt studieretningsudbud) og musik (musik og kor har 

haft svære vilkår i år, der arbejdes på evt. at gennemføre udendørs koncerter). 
 
VHG’s eksamensgennemsnit var på 7,4 i år, hvilket svarer til de sidste års landsgennemsnit. 
 
Andelen af elever der søger en gymnasial uddannelse i Vesthimmerland er faldet fra 69,5 til 55,5 % igennem de 
sidste fem år, samtidig er andelen af ansøgere til erhvervsuddannelser steget til 31%. Ca. 52% af de elever der 
tager en gymnasial uddannelse i Vesthimmerland vælger en stx på VHG, 15% vælger hf, mens nogle elever 
søger en gymnasial uddannelse uden for kommunen. Udfordringen i Vesthimmerland er, at demografien er 
imod os, at der fortsat er stort unuanceret fokus på at få flere 9. og 10. klasse elever til at vælge en 
erhvervsuddannelse, der er en stor søgning ud af kommunen og en høj andel af unge på FGU. 
 
Rektor gav forskellige bud på hvordan tilgangen af elever til gymnasiet kan sikres i de kommende år, herunder 
bl.a. en anden elevfordeling, at erhvervsuddannelserne også kan vælges som overbygning til gymnasierne og at 
de gymnasiale uddannelser i kommunen samles på VHG. 
 
Forslag til indsatsområder for det kommende år er, på baggrund af ovenstående, mere og udbygget 
brobygning, innovation, karrierelæring og fokus på anvendelse af virtuel undervisning.  
 
Bilag:  B Gymnasiets nøgletal 

C Uddannelsestal for Vesthimmerlands Kommune 
D Evaluering af indsatser for året 2019-20 
E Udkast til indsatsområder for skoleåret 2020-21 
 

Bestyrelsen tog nøgletal, uddannelsestal og indsatserne 2019-20 til efterretning og på baggrund heraf bidrog til 

at kvalificere indsatsområder for det kommende skoleår. 

 

5. Udbud og kapacitet 
Bestyrelsen skal fastsætte gymnasiets udbud af studieretninger, fagpakker og kapacitet. Rektor præsenterede 
ønsket om studieretninger og fagpakker for det kommende skoleår – begge uændrede i forhold til 
indeværende år. Ledelsen anbefalede at bestyrelsen bibeholder gymnasiets nuværende kapacitet på 5 stx og 2 
hf og at der også arbejdes med teknisk overkapacitet, dvs. i stedet for 28 bliver der meldt 30 elever ind per 
klasse, hvilket sørger for større planlægningssikkerhed. 
 

Bestyrelsen godkendte en bibeholdt kapacitet på 5 stx og 2 hf og tilsvarende et uændret udbud af 

studieretninger og fagpakker. 
 

6. Finansiel politik 
Med udgangen af 2020 skal alle gymnasiale institutioner have en finansiel politik. Gymnasiet har udarbejdet et 
udkast til en finansiel politik for gymnasiet, som afspejler at gymnasiet er en uddannelsesinstitution uden store 
gældsforpligtelser. Rektor gennemgik udkastet. 
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Bilag:  F Politik for finansielle aftaler på VHG 
 

Bestyrelsen drøftede og godkendte den finansielle politik. 

 

7. Nyt fra rektor 
- Orientering om gymnasiestarten for 1g og 1hf: VHG fik en god start, og trods corona-restriktioner 

synes eleverne at trives  
- Orientering om en hverdag med corona, herunder studieture og brobygning, hvor man på national 

plan nu følger den model, som vi arbejder med i Vesthimmerland. 
 

8. Eventuelt 
- VHG er blevet et røgfrit gymnasium efter sommerferien og det er gået over al forventning. Både elever 

og lærere har konstruktivt bidraget til at overgangen har været helt uproblematisk 

- Ministeriet varsler en rammebesparelse på markedsføring – VHG’s markedsføringsbudget er på 55.000 

kr. 

- En af VHG’s sekretærer er et år i New Zealand, men arbejder fortsat online i 15 timer 

 
Referent: Ralf Michael Leimbeck 
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