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1) Godkendelse og underskrift af referat 17. marts 
2021 og underskrift referat 25. november 2020 

Beslutning 5 Formand Medsendt 

Referatet fra 25. november 2020 blev underskrevet og referat fra 17. marts 2021 blev godkendt og underskrevet. 

2) Godkendelse af dagsorden Beslutning 5 Formand Medsendt 

Dagsorden blev godkendt. 

3) Budget 2021 Beslutning 15 Rektor Medsendt 

Rektor gennemgik det reviderede budget 2021 og forklarede de væsentligste ændringer ift. det forrige udkast og 
gennemgik de usikkerheder, der er forbundet med budgettet. Budgettet viser et underskud på kr. 347.000. 
Bestyrelsen godkendte budgettet. 

4) Søgetal og klasse/holddannelse kommende 
skoleår 

Beslutning 10 Vicerektor  

Pt. er der 133 stx-elever, 16 vhf-elever og 49 hf-elever. Vi opretter 5 grundforløbsklasser-stx, 2 hf-klasser og 1 
vhf-klasse. Vi forventer at oprette 6 studieretningsklasser til november 2021. Der er dog stadig usikkerhed om 
det endelige antal, da vi afventer den endelige uddannelsesparathedsvurdering. Bestyrelsen godkendte dette. 

5) Rejsepolitik, krænkelsespolitik og informations- 
og sikkerhedspolitik  

 

Beslutning 15 Rektor Medsendt  

Rejsepolitik: pga. Covid-19 har vi været nødsaget til at revidere skolens rejsepolitik for at imødekomme, at 
kommende aflysninger ikke kommer til at være en omkostning for gymnasiet.  

Krænkelsespolitik: Den er udarbejdet på opfordring fra arbejdstilsynet og i forlængelse af ”Me-too-kampagnen”. 
Berit påpegede, at skolens holdning til lærer-elev forhold burde styrkes i politikken. Ledelsen ser på politikken 
igen med henblik på revidering. Den fremlægges på et kommende bestyrelsesmøde.  

Informations- og sikkerhedspolitik: Rektor fortalte om baggrunden for udarbejdelse af politikken.  

Bestyrelsen godkendte Informations- og sikkerhedspolitik samt Rejsepolitik. 

6) Bestyrelsesansvarsforsikring Beslutning 10 Rektor  

Ledelsens oplæg er, at vi bør tegne forsikringen, som koster ca. kr. 4-5.000 pr. år. Bestyrelsen godkendte det. 

7) Nyt kvalitetssystem og opfølgningsplan 

 

Beslutning 10 Rektor Medsendt 

 

Skolens kvalitetssystem er revideret og tilgængelig på skolens hjemmeside. Rektor gennemgik systemet. Det nye i 
forhold til tidligere er begreberne selvevaluering og opfølgningsplan. Selvevaluering er en sammenfatning af 
resultaterne af de evalueringsaktiviteter, der er afviklet i løbet af et skoleår. Med udgangspunkt i skolens 
selvevaluering udarbejdes en opfølgningsplan, som beskriver de indsatsområder skolen vil arbejde med i det 



 

kommende skoleår i regi af kvalitetssystemet. Rektor gennemgik udkastet til opfølgningsplanen for skoleåret 21-
22. Bestyrelsen roste og godkendte opfølgningsplanen, som er meget ambitiøs og giver et godt indblik i skolens 
kvalitetsarbejde. Opfølgningsplanen offentliggøres på skolens hjemmeside. 

8) Opsamling tilsyn Orientering 10 Rektor  

Det har været lidt uklart, hvordan tilsynet har skullet afsluttes. Der har været afholdt et afsluttende møde med 
de tilknyttede læringskonsulenterne, der ikke har givet anledning til bemærkning, ligesom rektor har skullet 
udfylde et spørgeskema. Jf. rundsendte mail fra primo maj fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet skal rektor 
desuden senest d. 28/5 indsende en redegørelse med en status over de igangsatte initiativer samt hvordan der 
arbejdes videre med initiativerne fremadrettet. Rektor deltager i uge 22 i et fokusgruppe interview med Styrelsen 
for Undervisning og Kvalitet om skolers oplevelse af at være i tilsyn. 

9) Hobro som attraktiv uddannelsesby Orientering 60  Lone  

Lone Kalstrup gennemgik de centrale pointer af analysen ”Hobro som attraktiv uddannelsesby”. Der blev uddelt 
en sammenfatning af analysen. Formanden pointerede, at analysens konklusioner bør være fokuspunktet og 
have forrang de kommende år i forhold til campusplanerne. 

10) Campusplaner Orientering 20 Rektor  

Bestyrelsen debatterede campusplanerne. 

11) Siden sidst 

- Personalesituationen 

- Status VHF 

- Status strategiarbejde  

- Corona-virus (COVID-19) 

- ”Muren” 

- Nyt fra elevrådet 

Orientering 10   

Rektor 

Rektor 

Rektor 

Rektor 

Rektor 

Elevrepræsentan
ter 

 

 

 

 

 

 

 

Personalesituationen: der bliver behov for få årsvikarer til at dække nogle timerester. 

Status vhf: vi er kommet med i satspuljeforhandlingerne ift. vhf. Der bliver udbudt en ekstra ASF-klasse og den 
byder vi ind på. Der er håb om en midlertidig finansiering i det kommende finansår, indtil der er fundet en 
permanent løsning. 

Status strategiarbejde: Der udsendes en Doodle for at fastlægge dato for strategiseminar, som forventeligt 
afholdes i uge 35. 

COVID-19: fra 1. maj har vi haft ca. 15 personer, der er testet positiv. Der har været en del hjemsendelser. 

”Muren”: det forventes, at den er færdig i uge 23. Der holdes en indvielse i august måned. 

Nyt fra elevrådet: Der har ikke været afholdt møder siden sidst. I næste uge holdes et møde, hvor der sker en 
overlevering til næste skoleår. Der har været afholdt kåringer, og eleverne glæder sig til afgangsarrangementet 
på fredag.  

12) Evt.   10 Alle  

Abija: Opfordrede til at kommunen ser på bustider samt flere spisesteder/bænke i byen, hvor man kan mødes 
efter skoletid.  

 


