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Referat fra bestyrelsesmødet den 13. september 2022 
 
Deltagere 
Udpegede medlemmer: Thomas Bak, Jesper Laubjerg, Anna Larsen, Per Bisgaard 
Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen, Jens Nørmark Christensen 
Elevrepræsentanter: Mikkel Emil Dybdal Kynæb (2t) 
Rektor: Jette Rygaard 
Protokolfører: Ralf Michael Leimbeck 
Fraværende med afbud: Jane Dodensig Hermansen, Louis Therkel Abel Gustav Olsen (2s) 
 
 
1. Godkendelse af dagsordenen, underskrift på referatet fra sidste møde samt kort information om den 

nye bestyrelses sammensætning 
 
Bestyrelsen godkendte dagsordenen og underskrev referatet fra sidste møde. 

 
2. Underskrift på vedtægter og forretningsorden 

På mødet i juni blev bestyrelsens vedtægter og forretningsorden gennemgået og det blev besluttet at 
ændre ordet formand  til forperson . 

 
Bestyrelsen underskrev de reviderede vedtægter og forretningsordenen. 
 
Bilag: A Vedtægter og forretningsorden 2022 

 
3. Gennemgang af perioderegnskab 

Med 29,2 mio. kr. var gymnasiets indtægter i perioden ca. 0,3 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket 
skyldes at VHG har lidt flere elever end forventet, samt en ekstraordinær tildeling af 0,5 mio. kr. fra puljen 
til institutioner i udkantsområdet. 
 
Regnskabsposten  omfatter bl.a. indtægtsføring af midler fra forskellige 
projekter, som VHG deltager i. På baggrund af flere afsluttede projekter gav det højere indtægter end 
forventet  i alt ca. 0,6 mio. kr. Lønomkostninger i perioden var ca. 0,9 mio. kr. højere end forventet, 
hvilket nok udligner sig ved årets afslutning, idet fire vikarer stoppede på VHG i sommer. Med 3,7 mio. kr. 
til andre ordinære driftsomkostninger ligger VHG. ca. 0,4 mio. kr. under det budgetterede, selvom udgifter 
til bl.a. el er steget kraftigt. Gymnasiet er i forvejen meget opmærksom på at spare energi, men 
undersøger også om opsætning af solceller er en mulighed. 
 
Balancen viser at gymnasiets likvide beholdning er på ca. 9,5 mio. kr., hvilket er ca. 1,8 mio. højere end  
budgetteret. Afvigelsen skyldes bl.a. en større indbetaling af projektmidler, som efterfølgende skal 
fordeles videre til de deltagende institutioner. Gymnasiets prioritetsgæld på 4,2 mio. kr. består af et 
fastforrentet prioritetslån, som ikke påvirkes af de aktuelle rentestigninger. I alt viser balancen 
aktiver/passiver for 29,4 mio. kr.  
 
Bestyrelsen tog perioderegnskabet og orienteringen til efterretning. 

 
Bilag: B Perioderegnskab 
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4. Gymnasiets nøgletal og kvalitetssikring 
Ifølge gymnasiets kvalitetssikringssystem skal bestyrelsen orienteres om gymnasiets nøgletal og udvalgte 
dele af indsatsområderne. Rektor gennemgik gymnasiets opdaterede nøgletal jf. bilaget og redegjorde for 
indsatserne, som har fundet sted gennem det sidste år. Herudover blev overordnede linjer i 
undervisningsmiljøvurderingen gengivet. 

 
Studenternes eksamensgennemsnit i 2022 var forholdsvis højt for stx, hvilket skyldes at antallet af prøver 
har været væsentligt mindre pga COVID-19 og elevernes årskarakterer derfor er blevet overført til 
prøvekarakterer. Det forventes at karakterniveauet finder tilbage til normalt næste år. Studiestarten i 
2022 har været rigtig fint og der blev optaget 141 stx og 40 hf elever, 36% af de ny elever er drenge. Efter 
skolestarten i sommer er flere nye elever indmeldt, mens enkelte hf-elever er udmeldt igen. Ingen stx elev 
er faldet fra i det nye skoleår. Generelt ligger fraværet fra undervisningen på VHG omkring 6%. Det er 
steget lidt efter corona  blandt andet fordi corona fortsat er en sygdom der holder eleverne hjemme 
flere dage - men der arbejdes hårdt på at mindske fraværet.  uddannelsesleder Solveig har 
elevfravær som et af hendes arbejdsområder. 
 
Prognoserne viser at ungdomsårgangen stiger indtil 2024, men falder igen derefter. Andelen af dem der 
har søgt VHG i de sidste år har været stigende og ligger nu på over 30 procent.  
 
Sidste skoleår gennemførte VHG en undervisningsmiljøvurdering, jf. bilag E. Gymnasiet har stor fokus på 
elevernes trivsel og prøver at klæde undervisere og teamlærerne på til opgaven. Der arbejdes med en 
inkluderende kultur  og andre aktiviteter. Der arbejdes også 
med at der opstår en større bevidsthed hos eleverne af de faglige krav og der er fokus på karrierelæring. 
VHG har stor fokus på elever med læse-/skrivevanskeligheder, og et af gymnasiets nyeste projekter, 
projekt , arbejder netop med støtte-strategier for denne elevgruppe. 
 
Ledelsen er i gang med udkastet til en bæredygtighedsstrategi, som skal i høring i Det Grønne Råd og hos 
gymnasiets ansatte. Bestyrelsen foreslog at visualisere mulige besparelser, fx ved at lave beregninger på, 
hvor meget man fx kan spare på at slukke lys/strøm i et klasseværelset, eller hvad en nedsænkning af 
temperaturen til 19 grader betyder rent økonomisk.  

 
For det kommende skoleår foreslog rektor følgende nye indsatser: 
- Udvikling af brobygning for efterskoler 
- Løfte faglig dygtige unge i lokalområdet 
- Udvikling af GRUS 
- Erfaringer med nye didaktikker  leg i sprog 
- Fokus på skriftlighed & plagiat 
- Forståelse af teknologi som løsningsgiver til komplekse problemer 
- Ny engineeringsdidaktik 
- Digital teknologi 

 
Bestyrelsen tog nøgletal og indsatserne 2021-22 til efterretning og bidrog til at kvalificere indsatsområder 
for det kommende skoleår.  
 
Bilag: C Gymnasiets nøgletal (VHG i tal 2022 ) 
  D Evaluering af indsatser for året 2021-22 
  E Undervisningsmiljøvurdering 2022 (Undervisningsmiljøvurdering 2022) 
  F Udkast til indsatsområder for skoleåret 2022-23 
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5. Udbud og kapacitet 

Næste år træder den nye lov om kapacitetsfastsættelse og elevfordeling i kraft. Det betyder, at BUVM 
fastsætter kapacitet på landsplan og for de fem regioner samt for de enkelte afdelinger efter indstilling fra 
institutionerne (bestyrelsen) og i samarbejde med regionerne. Bestyrelsen skal derfor drøfte og indstille 
en ønsket kapacitet. Ministeriets bud på teknisk kapacitet blev ikke udsendt inden bestyrelsesmødet. 
Herudover skal bestyrelsen fastsætte gymnasiets udbud af studieretninger og fagpakker. Rektor 
præsenterede ledelsens forslag til studieretninger og fagpakker (jf. bilag til vedtægter 2022) for det 
kommende skoleår. Ledelsen anbefalede på baggrund af aktivitetsprognosen at øge kapaciteten fra 130 
stx-elever til 140 stx-elever og dermed at bibeholde gymnasiets nuværende elevoptag på 5 stx klasser 
(140 elever) og 2 hf klasser (40 elever).  
 
Bestyrelsen godkendte det foreslåede udbud af studieretninger og fagpakker, samt at vi arbejder på at 
kapaciteten øges fra 130 stx til 140 stx.  

 
Bilag: G Bilag til vedtægter 2022 

 
6. Nyt fra rektor og bestyrelsesformand 

 Orientering om gymnasiestarten for 1g og 1hf  God skolestart med en dejlig tur til Livø. Det 
kan mærkes at der er flere elever og også flere drenge. Der er generelt en rigtig god stemning 
på gymnasiet 

 Orientering om afvikling af Professionel Kapital (MTU)  AMO gennemfører en ny 
medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) i efteråret 2022, som efterfølges af en APV.  

 r, da hun ikke længere er 
valgbar på grund af lang anciennitet i bestyrelsen. 

 
Referent: Ralf Michael Leimbeck 
  


