
 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 18. september 2020 

 

Sted: Vestjysk Gymnasium Tarm, Arndalstuen 

Tidspunkt: 8.00-12.00 

 

Mødedeltagere Tilstede Ikke tilstede 

   

Eksterne deltagere   
Mikkel Nørgaard X  
Kim Brarup X  
Annette Nordstrøm X Fra kl. 

 10.13 

Morten Skaarup X  
Henrik Holmskov  X 
Trine Ørskov X  
Brian Elgaard X  

   

Medarbejderrepræsentanter   
Martin Kristensen X  
Tanni Maria Nørskov Pedersen X  

   

Elevrepræsentanter   
Anders Dahl Karlsen 
(Elevrådsformand) 

X  

Clara Kjær Jensen 
(Elevrådsnæstformand) 

X  

   

Fra ledelsen uden stemmeret   
Rektor Catarina Kastrup X  
Vicerektor John Frederiksen X  
Pæd. leder Pia Lavrentz Bach 
(sekretærfunktion) 

X  

 

 

 

 



 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden (beslutningspunkt) 
 
Godkendt 
 

▪ Formanden pointerede, at man endelig må reagere, hvis man har kommentarer til dagsordenen, når den 
udsendes. 

 

 

2. Underskrivning af beslutningsreferat fra d. 29.maj 2020 (ekspeditionspunkt) 
 
Referatet fra d. 29.maj 2020 blev underskrevet 
 

▪ Hvis ingen af bestyrelsesmedlemmerne har reageret på det udsendte referat inden 3 hverdage, er 
referatet godkendt og kan offentliggøres. 

▪ Under dette punkt blev det præciseret, at bestyrelsesmedlemmer fortsat får kørselsgodtgørelse efter 
Statens høje takst. 

 

 

3. Formanden har ordet (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 
Formand Kim Brarup startede med at byde Catarina Kastrup velkommen som ny rektor. Herefter redegjorde han 
for sine tanker om den uddannelsespolitiske diskurs i stat og kommune. Dette førte til en generel diskussion om 
hvordan Vestjysk Gymnasium Tarm kan bidrage til at gøre flere unge jobparate i kommunen. 
 

 

 
4. Corona (orienterings- og drøftelsespunkt) 

 

Rektor Catarina Kastrup orienterede bestyrelsen om status på Corona-tiltag: 
 

▪ Eleverne er glade for hinanden og for at komme i skole. Dette kan give udfordringer i forhold til afstand. 
Skolen har fokus på at hjælpe eleverne med at huske at spritte hænderne af og holde afstand. 

▪ Alle ikke planlagte studierejser til udlandet er suspenderet. Hvis Coronasmitten er væk, tilbydes 2. årgang 
en ny rejse i 3.g.  

▪ Fester og fredagscaféer er aflyste indtil videre. 
▪ Skolen har fokus på at gentænke sociale aktiviteter og trivselsarrangementer for elever på især første 

årgang. 
▪ Brobygning for grundskolens elever fastholdes. Dog er der ingen brobygningselever, der kommer ind i 

klasserne til vores elever 
 

 

 
5. Økonomi: Halvårsregnskab og prognose for resten af året 2020 (drøftelsespunkt) 

 
Vicerektor John Frederiksen konkluderede følgende for halvårsregnskabet: 
 



 

 

Indtægterne er lidt større end forventet (ca. 500.000). På grund af fratrædelsesordninger er omkostningerne også 
større. 
Forudsætningen for, at budgettet holder, er, at skolen kan holde på det nuværende antal elever, når 1.g-eleverne 
overgår i studeretningsklasser til november. 
Halvårsregnskabet er lidt bedre end forventet i budgettet. 

 

 

 

6. Opfølgning på økonomi 2020-2023 (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 
Vicerektor John Frederiksen orienterede om den kommende Finanslov og de konsekvenser den i sin nuværende 
form kan få for VGTs økonomi. 

 

 

 

7. Nyt fra revisor (orienteringspunkt) 
 
Orientering om en mail fra STUK 

 

 

8. Kvalitetsrapport (orienterings- og drøftelsespunkt) 
 
Rektor Catarina Kastrup orienterede om kvalitetsrapporten (vedlagt dagsordenen):  
 

▪ Kvalitetsrammen udgør tre niveauer i organisationen (elever, lærere og ledelse) og interaktionen mellem 
de tre niveauer er rammen for den målte kvalitet med et entydigt fokus på elevernes læring.   

▪ Kvalitetsrammen skal bruges konkret og være et styringsværktøj for det arbejde, vi gør hver dag. 
▪ Overordnet set har VGT et acceptabelt kvalitetsniveau. Der er dog fag, der kunne klare sig bedre i forhold 

til ministeriets måling af løfteevne. 
▪  Antallet af PR-møder indskrænkes fra 5 til 3.  
▪ Der skelnes mellem lærerforsamlingsmøder og PR-møder, hvor førstnævntes dagsorden udarbejdes af 

ledelsen og sidstnævnte i samarbejde med lærerrepræsentant (PR-formand). Der bliver således 3 PR-
møder og 2 lærerforsamlingsmøder 

 
Kvalitetsrammen blev herefter vedtaget 

 

 

 

9. Bestyrelsens møderække i 2021 (beslutningspunkt) 
 
Fremover afholdes bestyrelsesmøderne kl. 8-12 på fredage. 
 
Der udsendes en kalenderinvitation i Outlook, som medlemmerne skal huske at godkende. 

 

 



 

 

 

10. Udbud af fagpakker og valgfag på hf og studieretninger og valgfag på stx 
(beslutningspunkt) 

 

STX-studeretninger og valgfag 
 
Rektor Catarina Kastrup orienterede bestyrelsen om de stx-studieretninger og HF-fagpakker, der havde været til 
høring på PR-mødet den 10. september 2020. Hun indstillede til bestyrelsen, at de nuværende stx-studeretninger 
bibeholdes  
 
På baggrund af høringssvar fra lærerne, blev bestyrelsen adspurgt om deres holdning til, hvorvidt filosofi på b-
niveau skal udbydes som valgfag fra dette skoleår.  
 
Argumentet for at oprette valgfaget var, at det kan potentielt tiltrække flere drenge, da de typisk hellere vil have 
filosofi end psykologi. I år er der også mange, der har det på C-niveau og derfor har en mulighed for at løfte faget 
til et B-niveau. 
Yderligere er det et fag, som er alment dannende og ikke udbydes på andre ungdomsuddannelser.  
 
Bestyrelsen vedtog at bibeholde de nuværende studieretninger og oprette filosofi B som valgfag i dette skoleår. 

 
HF-fagpakker 
 
I oplægget om fagpakker på HF-uddannelsen fremhævede rektor, at fagpakkerne har skiftet hvert eneste år i de 
sidste 4 år. Hun indstillede derfor til bestyrelsen, at de foreslåede fagpakker skal bibeholdes og afprøves i de 
næste tre år. 
 
Følgende fagpakker blev præsenteret: 
 

▪ Pædagogik og læring (Samfundsfag B og Psykologi C) 
▪ Krop og sundhed (Biologi B og Idræt B) 
▪ Event og iværksætteri (Samfundsfag B og Erhvervsøkonomi C) 
▪ HF Play (Mediefag B og design-og arkitektur C) 

 

Fagpakken ”HF-Play” blev også diskuteret. Spørgsmålet er, om der overhovedet er elever, der er interesserede i 
den. Hertil fortalte Catarina Kastrup, at den kan være en mulighed for unge, der er interesseret i e-handel. 

 
Der var efterfølgende enighed om, at HF-Play er en joker, som afprøves.  
 
De foreslåede fagpakker blev vedtaget for 3 år. HF-Play skal hedde noget andet, idet navnet ikke passer med de 
andre fagpakkenavne og er misvisende i forhold til fagene i fagpakken. 
 
 

 

 

 

11. Vedtagelse af elevferieplan 2021-2022 (beslutningspunkt) 
  
VGT synkroniserer ferieplanen med kommunens på grund af den offentlige transport. 

 

 



 

 

 

12. Bestyrelsen som sparringspartner (drøftelsespunkt) 
Under punktet kom rektor Catarina Kastrup med et konkret forslag til, hvordan skolens ledelse kan bruge 
bestyrelsen som sparringspartner. 
 
Flere bestyrelsesmedlemmer har brede og relevante netværk, som kan hjælpe med viden, kontakter og 
information.  

 

 

 

13. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og ledelsen (orienteringspunkt) 
 
Elever: 
Anders Dahl Kristensen fortalte kort om Elevrådets arbejde med at skabe et forum for elever, hvor de deltager 
mere aktivt i elevrådsarbejdet. 
 
Medarbejdere: 
 
Øvrig bestyrelse 
 
Rektor 
Catarina Kastrup orienterede bestyrelsen om, at der er ansat en ny biologilærer, som får pædagogikum. 
Yderligere er skolen ved at lave en ansøgning om et regionsprojekt, hvis formål er at binde stx tættere til 
erhvervslivet. 

 

 

14. Videregivelse af information til andre 
 
Intet at bemærke 

 

 

 

15. Eventuelt 
 
Intet 

 

 

 
Referent: Pia Lavrentz Bach 
 

 


