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Referat fra bestyrelsesmødet den 13. juni 2022 
 

Deltagere 

Udpegede medlemmer: Thomas Bak, Jesper Laubjerg, Anna Larsen 

Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen, Jens Nørmark Christensen 

Elevrepræsentanter: Astrid Agatha Arkesteijn (3x) 
Rektor: Jette Rygaard 
Protokolfører: Ralf Michael Leimbeck 

Fraværende med afbud: Per Bisgaard, Mille Vanting Johansen (3t) 

 

1. Godkendelse af dagsordenen og underskrift på referatet fra sidste møde 

Dagsorden blev godkendt og referatet blev underskrevet 

 

2. Konstituering af bestyrelsen samt nyt medlem 

Anna Larsen, HR Manager i Lyngsoe Systems blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.  

 

Bestyrelsen konstituerede sig til den nye funktionsperiode med Thomas som formand og Jesper som 

næstformand. Bestyrelsen skal derudover udpege et nyt medlem ved selvsupplering, således at bestyrelsen i 

videst muligt omfang kan have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd, samt tilgodese bestyrelsens 

samlede erfaring med uddannelsesudvikling, kvalitetssikring, ledelse, organisation og økonomi. Rektor 

præsenterede i den forbindelse tre personer som kan repræsentere grundskolen i bestyrelsen (jf. bilag A). 

Bestyrelsen lagde vægt på at det ville være godt med en kvindelig skoleleder fra grundskolen i bestyrelsen. 

Rektor kontakter de nævnte kandidater i prioriteret rækkefølge vedr. en udpegning til den ledige 

bestyrelsesplads.  

 

Efter mødets afslutning sagde Jane Dodensig Hermansen, skoleleder på Toppedalskole, ja til at indtræde i 

gymnasiets bestyrelse. 

 

Bilag: A CV for personer til posten som selvsuppleret bestyrelsesmedlem 

 

3. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden 

Bestyrelsen gennemgik gymnasiets vedtægter og jf. §14 fastsætte sin forretningsorden. Vedtægter og 

forretningsorden blev godkendt med de foreslåede rettelser (jf. bilag B og C), men ønsker at ændre formand til 

forperson, hvorfor vedtægter og forretningsorden godkendes endeligt på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen 

konstaterede at medlemmerne tilsammen dækker alle de kompetencer der er nævnt i vedtægterne. 

Bestyrelsen foreslog desuden at ikke-medlemmer, som fx repræsentanter fra UCN, kan inviteres til 

bestyrelsesmøder efter behov, men at det ikke behøves at defineres yderligere i vedtægterne. Invitationer af 

ikke-medlemmer kan bl.a. fastlægges i årshjulet.  

 

Bestyrelsen drøftede at der ikke er behov for at tidsfrister for udsendelse af dagsorden skrives ind i 

forretningsordenen. Det blev besluttet at betegnelsen ”formand” fremover skal ændres til ”forperson” i 

forretningsordenen. 

 

Bestyrelsen gennemgik gymnasiets årshjul (jf. bilag D). Rektor forklarede, at der i det kommende skoleår igen 

gennemføres en APV og en MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) med fokus på Professionel Kapital. 

Bestyrelsen foreslog fremover at gennemføre mindre MTU lignende kvalitetsundersøgelser hyppigere/årligt, 

mens den store undersøgelse om professionel kapital fortsat afvikles hvert 3. år. På den måde får man oftere 

tilbagemeldinger om de ansattes trivsel og kan reagere hurtigere på evt. problemer. 
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Bestyrelsen godtog årshjulet og foreslå, at decembermødets tema i bestyrelsen bliver overgangen til 

videregående uddannelser, hvor fx repræsentanter fra UCN/AAU inviteres. 

 

Bilag: B Vedtægter med forslag til justeringer 

 C Forretningsorden med forslag til drøftelser og ændringer 

 D Bestyrelsens årshjul 

 

4. Perioderegnskab og fremtidige disponeringer 

• Gennemgang af perioderegnskab ved Birthe 

Resultatet per 31/5 var på 1,9 mio. kr., ca. 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket dog skyldes almindelige 

periodeforskydninger (jf. bilag E). VHG har bl.a. færre elever end forventet i foråret, mens der efter sommeren 

kommer flere nye elever end der dimitterer. På årsbasis forventes at resultatet udligner sig. Aktiver/passiver 

balancerer på 30,7 mio. kr. På aktivsiden er den likvide beholdning på 10,7 mio. kr., på passivsiden er der 

kortfristet gæld på 12 mio. kr., som hovedsagelig stammer fra projektmidler, skyldig feriepenge og andre 

periodiske udsving. Bestyrelsen tog perioderegnskabet til efterretning. 

 

• Ændringer i energipriser og betydning for gymnasiets økonomi ved Jette 

Gymnasiet vil gerne være et bæredygtigt forbillede for eleverne, samtidig kan stigende energipriser ses på 

gymnasiets økonomi (jf. bilag F). Bestyrelsen drøftede gymnasiets energiforbrug og langsigtede energiplaner i 

lyset af de stigende energipriser. Det blev forslået at få udarbejdet energirapporter, der kan afklare 

rentabiliteten i forskellige investeringer, fx solceller, ventilationssystem osv. Gymnasiet vil kontakte AAU for at 

få  studerende til at  anvende gymnasiet i en case omkring energiberegninger for derigennem at få et mere 

hollistisk billede af bygningsdriften. 

 

Bilag: E Perioderegnskab 

 F Oversigt over gymnasiets energiforbrug og omkostninger 

 

5. Kort orientering om opgavefordeling og planlægning af kommende skoleår 

I løbet af maj har ledelsen udarbejdet en opgaveportefølje for den enkelte underviser. Rektor fremlagde 

grundstenene i planlægningen og informerede også om den kommende tidsregistrering, som implementeres 

fra næste skoleår i dialog med medarbejderne. 

 

Med hensyn til personaleændringer informerede rektor, at de nuværende vikarer ikke kan blive genansat, men 

at der ansattes en ny vikar i matematik/naturgeografi og en fastansat i fagene musik/engelsk. Der ansattes 

desuden en ny uddannelsesleder. Rektor har holdt fast i, at efteruddannelse til lærerne ikke beskæres, til 

gengæld vil forberedelsesfaktoren til st-timer fremover bortfalde. 

 

Der arbejdes på at lave flere elevudvalg så elevernes deltagelse i gymnasiets sammenhold sikres. Det er 

lykkedes at få finansieret forskellige projekter, herunder et EU finansieret Erasmus projekt og projekt Talstærk, 

som finansieres af den Nordjyske Teknologipagt. For interesserede elever gennemføres i det kommende 

skoleår to masterclasses – én til det Europæiske Akademi i Otzenhausen og den anden i form af en 

ind/udveksling med et gymnasium i Wien.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

6. Tema: Alkoholpolitik på gymnasiet 

Gennem det sidste år har udskænkning af alkohol til unge – herunder udskænkning på gymnasierne – været til 

debat i medierne. Sundhedsstyrelsen har nye alkoholanbefalinger og selvom regeringens udspil til en 

sundhedsreform ikke blev vedtaget i sit fulde omfang, og det derfor fortsat er lovligt at sælge alkohol til unge 

under 18 år, så har sundhedsministeren udtrykt kritik af gymnasiernes alkoholhåndtering. Rektor gennemgik 
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gymnasiets alkoholpolitik (jf bilag G) og samarbejdet med gymnasiets festudvalg HEBE om afviklingen af 

gymnasiefester. Det er ifølge rektor hensigten at hjælpe festudvalget med at holde fornuftige fester og at der 

også sælges gode alkoholfrie drikkevarer til festerne. Festudvalget har ønsket at der fremover er forældre med 

som vagter ved gymnasiefesterne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede retningslinjer og 

gymnasiets indsatser. Der var enighed i at det gælder om at være konstruktivt i stedet for at opstille forbud.  

 

Bilag: G Gymnasiets rusmiddelpolitik 

 

7. Nyt fra rektor 

• Orientering om status på elevfordelingsaftalen, som blev vedtaget i sidste uge. Ministeriet 

har desværre offentliggjort gamle tal, som antyder at nogle gymnasiers kapacitet skal 

beskæres kraftigt. Danske Gymnasier går i dialog med ministeriet om gennemsigtighed og 

inddragelse i processen, inden de endelige kapaciteter offentliggøres til september. 

• Orientering om pause i Nordjyske Gymnasiers Akademi, som VHG har stået for i flere år. 

Støvring Gymnasium overtager formodentlig stafetten og står nu for at udvikle en ny model 

for hvordan akademiet kan organiseres fremover. 

 

8. Eventuelt 

Tak til elevrepræsentanterne Astrid og Mille for deres arbejde i bestyrelsen. Begge repræsentanter 

bliver studenter til sommer og forlader VHG og dermed bestyrelsen. 

 

 

 

Referent: Ralf Michael Leimbeck 
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Godkendelse af referatet: 
 

 

 

_________________________________________ 
Thomas Bak 
 
 
 
_________________________________________ 
Jesper Laubjerg 
 
 
 
_________________________________________ 
Anna Larsen 
 
 
 
_________________________________________ 
Jette Rygaard 

_________________________________________ 
Per Bisgaard 
 
 
 
_________________________________________ 
Jens Nørmark Christensen 
 
 
 
_________________________________________ 
Birthe Sørensen 
 
 
 
_________________________________________ 
Astrid Agatha Arkesteijn

 
 


