
 

Referat af bestyrelsesmøde den 20. september 2022 kl. 15.30 i B45 
 

Tilstede: Helle Frandsen, Kristian Paaskesen, Rasmus Soelberg, Michael Madsen, Søren Urup, Morten 

Lassen, Lone Kalstrup, Berit Vinther, Olav Geil og Githa Ankerstjerne 

 

Afbud: Mogens Jespersen, Steen Juulsgaard og Michaela Tanderup 

 

Velkommen til og præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer v. formand og nye 

medlemmer 
Morten bød velkommen til Rasmus, som er ny elevrepræsentant. De øvrige deltagere præsenterede sig.

  

 

1) Godkendelse af referat v. rektor (bilag) 

Beslutningspunkt 

Referat fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2022 blev godkendt og underskrevet. 

 

2) Godkendelse af dagsorden v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Dagsorden blev godkendt. 

 

3) Budgetopfølgning 1.halvår 2022 og estimat for 2022 v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Rektor orienterede om at estimat for 2022 viser samme resultat som budgettet og gennemgik de 

væsentligste punkter. Rektor fremhævede at med udgangspunkt i den aktuelle udvikling i energipriser, er 

resultatet bedre end frygtet. Bestyrelsen godkendte estimatet og budgetopfølgning for 1. halvår 2022.  

 

4) Konsekvenser af finanslovsforslag v. rektor 
Orientering 

Der er udmøntet besparelser på ca. 1,2% men samtidig er der en pris- og lønregulering på 3,9% på 

taxametrene, dog 7,9% på bygningstaxameteret. Det betyder at vores tilskud for 2023, i forhold til FL2022 + 

1%, stiger med ca. kr. 900.000. Vi ved endnu ikke, hvad lønstigningen i 2023 bliver. Vi kender kun 

overenskomstresultatet men ikke pris- og lønreguleringen. 



 

5) Finansiel strategi v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Det er et krav, at vi har en finansiel strategi, der bl.a. beskriver hvordan vi praktiserer likviditet og gæld. 

Bestyrelsen besluttede at den finansielle strategi er fyldestgørende ift. praksis.   

 

6) Ferieplan for kommende skoleår v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Bestyrelsen godkendte ferieplanen for skoleåret 2023-24. 

 

7) Fastsættelse af kapacitet til RN v. rektor 
Beslutningspunkt 

Nyt fordelingssystem:  

Afstandszoner: her hører vi under.  

Fordelingszoner: de større byer. 

P.t. venter vi på en teknisk kapacitet fra UVM. Den er blevet udsat fra 1.9.22. Vi ved ikke, hvornår vi får den. 

MFG er beliggende mellem 2 større byer og er udfordret på afstandskriteriet samt transporttid. Ledelsen 

har afholdt møde med 2 medarbejdere fra RN, hvor de har gjort opmærksom på udfordringerne. 

Mariagerfjord Kommune er i gang med at lave en befordringsanalyse. 

Rektor forslår, at vi indmelder samme kapacitet som sidste år: 150 stx, 56 hf og 18 vhf.  

Bestyrelsen godkendte forslag til kapacitet. 

 

8) Selvevaluering for skoleåret 21-22 v. rektor (bilag) 
Beslutningspunkt 

Rektor orienterede om det, der er tilføjet i bilaget siden bestyrelsen blev præsenteret for det i maj 2022.  

Formanden roste skolen for at arbejde effektivt med evaluering. 

 

9) Opfølgningsplan for skoleåret 22-23 v. rektor (Bilag) 
Orientering 

Rektor gennemgik de væsentligste punkter i opfølgningsplanen for skoleåret 2022-23. 

Bestyrelsen anerkender skolens proces ift. ovenstående. 

 



10) Lukket punkt 
 

11) Siden sidst: 
Orientering  

- Personalesituationen v. rektor 

Vi har en langtidssygemelding, som vi er i gang med at finde en løsning på. 

- Status VHF v. rektor 

Sammen med Esbjerg, Nørresundby og Kalundborg Gymnasium er der lavet en kronik og et notat. God 

opmærksomhed om det. Efterfølgende har ministeriet meldt ud, at der er afsat 45 millioner til 6 nye ASF-

klasser, hvilket ikke er til gavn for os da vores elever har diagnoser uden for dette spektrum. Sammen med 

Danske Gymnasier er der lavet et brev til ministeriet, som forklarer udfordringerne ift. det. I august måned 

blev der afholdt 10-års jubilæum for vhf. Det var en fantastisk dag hvor mange elever holdt tale og fortalte 

om hvor glade de har været for at gå på vhf og for de muligheder og fællesskaber de har fået.   

- Nyt fra elevrådet v. elevrepræsentanter 

Elevrådet et ved at starte skoleårets elevråd op og vil i år sætte lidt mere struktur på elevrådsarbejdet. 

 

12) Evt.  
Der kommer snart en dagsorden til bestyrelsesseminaret i næste uge. 

 


