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Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2022 
 

Deltagere 

Udpegede medlemmer: Jens Christian Moesgaard Rauhe, Jesper Laubjerg, Anna Larsen, Per Bisgaard, Jane 

Dodensig Hermansen 

Medarbejderrepræsentanter: Birthe Sørensen, Jens Nørmark Christensen 

Elevrepræsentanter: Mikkel Emil Dybdal Kynæb (2t), Louis Therkel Abel Gustav Olsen (2s) 

Rektor: Jette Rygaard 
Protokolfører: Ralf Michael Leimbeck 

Fraværende med afbud: 

 

 

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

 

2. Bestyrelsens konstituering 

Gymnasiets tidligere forperson Thomas Bak er udtrådt af bestyrelsen og AAU har derfor udpeget Jens Christian 

Moesgaard Rauhe som bestyrelsesmedlem på VHG. Jens var villig til at påtage sig hvervet som forperson for 

bestyrelsen. Ingen af bestyrelsens øvrige eksterne medlemmer ønskede at stille op til posten. 

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Rauhe som forperson. 

 

3. Forventet årsregnskab 2022 og budget 2023 

- Gennemgang af forventet resultat for året 2022 /Birthe 

Det forventede regnskab for 2022 (jf. bilag A) viser et underskud på ca. 0,59 mio. kr. Differencen skyldes først 

og fremmest en forskydning af elevtallet fra forår til efterår. Flere elever om efteråret betød at gymnasiet var 

nødt til at ansætte en lærer mere end forventet. Forskellen forventes udlignet i 2023 pga. højere elevtal. 

De stigende energipriser har også bidraget til øgede forsyningsomkostninger og der har været øgede udgifter til 

rengøring pga. langtidssygdom. Under gennemgangen af regnskabet blev bestyrelsen oplyst om 

bestyrelsesmedlemmernes honorarer og udbetalingstidspunkter. 

 

- Udkast til budget for 2023 og gennemgang af låneforhold /Birthe og Jette 

Gymnasiet har 4,1 mio. kr. i langfristet gæld og et 20-årig fastforrentet lån på 0,75%. Idet renten er meget lav 

opfordrede bestyrelsen gymnasiet til at undersøge om en konvertering af lånet kunne være en god ide. 

Information herom sendes pr mail til bestyrelsen inden jul. 

 

Der budgetteres med indtægter på 43,5 mio. kr. i 2023, hvilket er ca. 1,5 mio. kr. højere end indtægterne i 

2022. Indtægterne forventes at stige, fordi gymnasiet i sommeren 2022 dimitterede 4 stx-klasser men optog af 

5 nye stx-klasser efter sommeren. Tilsvarende forventes 5 klasser optaget i 2023. Gymnasiet budgetterer derfor 

med flere elever. Der forventes dog også større udgifter, bl.a. til forsyning, renovation og nye affaldsbeholdere. 

På grund af den nye affaldssortering i flere fraktioner skal afhentning af affald fremover foretages af private 

aktører, hvilket bliver betydeligt dyrere end hidtil. Budgetposter til øvrig drift og vedligeholdelse øges ligeledes. 

 

- Udkast til 5-års budget og likviditetsbudget /Birthe og Jette  

De eneste variabler i det præsenterede 5-års budget (jf. bilag B) er elevtal og deraf også lærerlønninger, og det 

viser at gymnasiets indtægter såvel som lønudgifter falder over de næste 5 år. Tallene er ikke regulerede, men 

baserer sig på 2023-tal. Der regnes med 2,4 lærere per klasse og på baggrund af antallet af unge i kommunen 

forventes en nedgang fra 19 klasser nu til 17 klasser i 2027. Derudover forventes det at gymnasiets tag skal 

renoveres i løbet af de næste 5 år, hvorfor udgifter til vedligehold er forhøjede i 2026-27. Bestyrelsen gav 

udtryk for, at 5-års budgettet giver et mangelfuldt billede, fordi tallene ikke er inflationsregulerede. Samtidig 

anerkendte bestyrelsen, at det er svært at forudsige indtægter, som alene afhænger af elevoptag, idet den 
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nuværende taxametermodel primært er aktivitetsbestemt. Der findes ingen vejledninger til hvordan et 5-års 

budget skal lægges, men bestyrelsen foreslog, at der som minimum indlægges en inflation på 1-2% årligt på 

samtlige poster, samtidig med at taxameterindtægter PL-reguleres tilsvarende. Gymnasiet vil forhøre sig hos 

revisor om kutyme for 5-års budgetter på uddannelsesinstitutioner. 

 

Med hensyn til likviditetsbudgettet viser balancen på bilag B, at gymnasiets likvide beholdninger svinger i løbet 

af året mellem 5,9 og 9,5 mio. kr. pga. taxameterudbetalingerne.  

 

- Udkast til investeringsplan og bygningsvedligehold /Jette  

Rektor præsenterede gymnasiets vedligeholdelsesplan og gennemgik, hvilke opgaver pedellerne arbejder med. 

Det er svært at finde håndværker til de mindre opgaver, men igangværende og planlagt bygningsvedligehold 

omfatter først og fremmest renovering af sålbænke på reposer, udskiftning af fuger på Per Kirkeby kunst 

(gennemføres af gymnasiets egne pedeller), reparation af klimaskærmen, udskiftning af dørpartier og maling af 

flugtvejstrapper. Indenfor en årrække skal der desuden udskiftes tagpap, udvalgte vinduer og udhæng, mens 

der indvendigt bl.a. skal renoveres fuger, puds og gulvet i hallen. Gymnasiet venter desuden snarligst en 

tilbagemelding fra AAU-studerende, der som projekt har projekteret solceller til gymnasiets tag. 

 

- Styrket efteruddannelse/Jette 

Rektor dokumenterede jf. bilag C, at gymnasiet per elev har brugt mere i efteruddannelse i skoleår 2021/22 

end i 2013/14. 

 

Bilag: A Udkast til budget 2023 og forventet regnskab 2022 

 B Udkast til 5-års budget og likviditetsbudget 

 C Orientering om styrket efteruddannelse på VHG 2022 

 

Bestyrelsen tog det forventede regnskab 2022 til efterretning og godkendte budgettet for 2023. Orienteringen 

om styrket efteruddannelse blev ligeledes taget til efterretning. Bestyrelsesforpersonen underskrev erklæringen 

om styrket efteruddannelse. 

 

4. Evaluering af grundforløbet 

Eleverne har evalueret grundforløbet og udtrykker tilfredshed med opstarten (jf. bilag D). Der er en tendens til, 

at det sociale betyder mere for elevernes valg af ungdomsuddannelse end tidligere, og at eleverne det til trods, 

har lidt sværere ved at finde sammenhold på tværs af klasserne. Dette skal dog ses på en baggrund af 

tilkendegivelser af stærkt sammenhold generelt. Vicerektor fremlagde resultatet og sammenlignede elevernes 

svar med foregående år. Præsentationen er vedhæftet referatet som bilag. 

 

Bilag: D Evaluering af grundforløbet 2022 

 

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning. 

 

5. Års- og ferieplan for skoleåret 2023-24 

Rektor præsenterede administrationens bud på gymnasiets ferieplan for skoleåret 2023-24 (jf.  bilag E). Planen 

er tilrettelagt under hensyntagen til planlagte aktiviteter på gymnasiet og at der er en uge mere undervisning i 

næste skoleår. 

 

Bilag: E Ferieplan for skoleåret 2023-24 

 

Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 

 

 



  

 

3 

 

6. Professionel kapital 

Gymnasiet besluttede i 2019 at afdække medarbejdernes tilfredshed med arbejdet gennem en undersøgelse af 

gymnasiets professionelle kapital, efterfulgt af en arbejdspladsvurdering (APV). En tilsvarende afdækning er 

foretaget i efteråret 2022, og rektor fremlagde resultaterne fra undersøgelsen. Bilagene F og G viser den 

samlede rapport over gymnasiets professionelle kapital og en henvisning til undersøgelsens grundlag. 

Rektor gennemgik hvordan professionel kapital kan bruges som en undersøgelse af medarbejdernes trivsel. 

Overordnet ser resultatet rigtig godt ud. Sammenlignet med andre gymnasier ligger Vesthimmerlands 

Gymnasium og HF højt i både professionel kapital og i tilfredshed med arbejdet. Også i mange af de andre 

målte markører ligger gymnasiet i top – kun spørgsmålene om ”anerkendelse fra kolleger” og ”søvnbesvær”, 

som scorer lavt ved samtlige undersøgte gymnasier, får også en lav bedømmelse på VHG.  

 

Gymnasiets arbejdsmiljøorganisation er i gang med en handleplan for trivslen i TAP service afdelingen, hvor 

udfordringen er lidt større end i de andre afdelinger på gymnasiet. Det kan evt. hænge sammen med høj 

personaleudskiftning, men handlemulighederne skal undersøges nærmere og der skal iværksættes tiltag til at 

forbedre trivslen blandt den del af medarbejderne.  

 

Bilag: F Afdækning af VHG’s professionelle kapital efterår 2022 

G Professionel Kapital  

 

Bestyrelsen drøftede handlemuligheder på baggrund af afdækningen af gymnasiets professionelle kapital og 

gav udtryk for, at de også gerne vil gerne være behjælpelig med at arbejde med udfordringerne i TAP service 

afdelingen. Bestyrelsen anerkendte alle VHG medarbejderes store indsats. 
 

7. Nyt fra rektor  

• Kort opdatering på den nye elevfordelingsaftale: Hvis elevfordelingsaftalen ikke ændres af 

den nye regering, har VHG fået tildelt en teknisk kapacitet på 140 elever på stx, men kun 28 

elever på hf. Rektor har bedt om at få sidstnævnte hævet til 35 elever, så der også bliver 

plads til alle 1. prioritetsansøgere. Hertil kommer eftertilmeldinger. De foreløbige kapaciteter 

udmeldes i februar mens de endelige kapaciteter først bliver udmeldt i maj, afhængig af 

ansøgninger i regionen. 

 

• Fælles rusmiddelpolitik på ungdomsuddannelserne i Himmerland: VHG er gået sammen med 

Støvring og Mariagerfjord Gymnasium om en fælles rusmiddelpolitik, svarende til den politik 

VHG i forvejen har. HEG overvejer også at tilslutte sig politikken. 

 

8. Eventuelt 

Den 4. marts 2023 afholder gymnasiet den årlige gallafest, hvor hele bestyrelsen er inviteret.  

 

Referent: Ralf Michael Leimbeck 

  

https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx
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Godkendelse af referatet: 
 

 

 

_________________________________________ 
Jens Christian Moesgaard Rauhe 
 
 
 
_________________________________________ 
Jesper Laubjerg 
 
 
 
_________________________________________ 
Anna Larsen 
 
 
 
_________________________________________ 
Jane Dodensig Hermansen 

_________________________________________ 
Per Bisgaard 
 
 
 
_________________________________________ 
Jens Nørmark Christensen 
 
 
 
_________________________________________ 
Birthe Sørensen 
 
 
 
_________________________________________ 
Mikkel Emil Dybdal Kynæb

 
 
 

_________________________________________ 
Jette Rygaard 

 


