
 

 

 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde 05.februar 2021 

 

Sted: Virtuelt i Teams 

Tidspunkt: 13-15 

 

Mødedeltagere Til stede Ikke til stede 

   

Eksterne deltagere   

Kim Brarup x  

Annette Nordstrøm x  

Morten Skaarup x  

Henrik Holmskov x  

Mikkel Nørgaard x  

Brian Elgaard x  

Trine Ørskov x  

   

Medarbejderrepræsentanter   

Martin Kristensen x  

Tanni Maria Nørskov Andersen x  

   

Elevrepræsentanter   

Anders Dahl Karlsen x  

Clara Kjær Jensen x  

   

Fra ledelsen uden stemmeret   

Rektor Catarina Kastrup x  

Vicerektor John Frederiksen x  

   

Referent: Pædagogisk leder, Pia 
Lavrentz Bach 
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1. Godkendelse af referat fra d. 18.september og dagsorden for 5. februar 2021 
(Beslutningspunkt) 

 
Godkendt 
 

 

 

 

2. Økonomi: Regnskab for årets første tre kvartaler og prognose for hele året 
(Orientering og godkendelse) 

 
Vicerektor John Frederiksen fremlagde regnskabet for de første tre kvartaler af skoleåret 2020/2021. 
Han konstaterede, at resultatet af regnskabet var bedre, end det der var budgetteret med, af følgende 
årsager: 
 

• Indtægter var 465.000 kr. over det forventede 

• Omkostningerne 561.000 kr. mindre end forventet 

• Omsætningen var større end budgetteret 
 
John Frederiksen konkluderede til sidst, at regnskabet efter 3. kvartal var bedre end forventet, og at 
der nu er hentet en del af det af bestyrelsen bevilligede underskud. 
 
Medarbejderrepræsentant Martin Kristensen bemærkede, at han var glad for, at der blev indgået en 
aftale om afslutning af sidste skoleår – han var dog i tvivl om, hvorvidt formuleringen om fjernelsen af 
de skyldige lærertimer, havde en negativ virkning i forhold til det budgetterede. 
 
Godkendt 
 

 

 
3. Budget for 2021 (Orientering og drøftelse) 

 
Vicerektor John Frederiksen præsenterede budgettet for 2021, og budgetforudsætninger for 2021. Han 
nævnte følgende, som kan have indvirkning på budgettet, samt begrundede hvorfor der kun er to 
overslagsår ift. de normale tre: 

 

• Budgettet for 2021 balancerer, for 2022 viser budgettet et mindre overskud, og for 
2023 et mindre underskud med de nuværende forudsætninger. 



 

 

• Det forventes, at der kommer et nyt taxametersystem. Dette var i støbeskeen i foråret 
2020 men blev udskudt på grund af Covid-19. Det forventes at være på plads senest i 
2023 

• I 2019 fik vi 500.000 ekstra pr. år, som forsvinder i 2023 

• Generelt gælder, at mister skolen 10 elever, er det ca. 750.000, der mistes i indtægt 

• Fra 2023 er der en forventning om, at det samlede klassetal er 1 klasse mindre end i 
2021. 

 
Herefter bemærkede John Frederiksen, at det var tilfredsstillende, at årets puslespil med oprettelse af 
studieretningsklasser endte på fire. 
 
Herefter spurgte formand Kim Brarup, hvad man havde lært af at oprette en 5. studieretningsklasse, 
som bestyrelsen havde godkendt for to år siden, på trods af kun fire grundforløbsklasser. 
 
John Frederiksen forklarede, at det koster ca. 1,2 mil. kr. at oprette en ekstra studieretningsklasse. 
Valgene til studieretning faldt dog dette år således, at mange elever ville være nødsaget til at vælge 
om, såfremt man havde bibeholdt fire studieretningsklasser. 
 
Henrik Holmskov ønsker at invitere indenrigsminister Kaare Dybvad, som i Weekendavisen har skrevet, 
at han vil lave udvikling i Vestjylland ang. uddannelse og infrastruktur. Han pointerede, at det ville være 
gavnligt for VGT, hvis rektor deltager i et sådant møde.  
 
Yderligere pointerede Kim Brarup, at ledelsen skal finde 50.000 kr. i det samlede budget for 2021, så 
året genererer et lille overskud, i stedet for et mindre underskud. Dette vil medføre, at budgettet for 
2021 er i balance. 
 
Med den ovenstående betingelse om at finde en besparelse på DKK 50.000, blev budgettet for 2021 
Godkendt 
 

 

 

4. Benchmark (Orientering og drøftelsespunkt) 
 
Udskydes til næste bestyrelsesmøde. 

 

 

5. Forsikring (Drøftelses og beslutningspunkt) 
 
Der var bred enighed om ikke at tegne en bestyrelsesforsikring. 
 
Bestyrelsesformand Kim Brarup bemærkede, at risikoen for, at ledelsen på VGT vildleder bestyrelsen i 
ond tro, ikke er et realistisk scenarie, da uddannelsessektoren er statsligt gennemreguleret.  
 

 

 



 

 

6. Corona (Orienteringspunkt) 
 
Rektor Catarina Kastrup orienterede bestyrelsen om håndteringen af Covid-19:  
 
To ting er meget udfordrende: 
 

- Trivsel for både elever og lærere 
- Uvished om eksamen 

 
Både elever og lærere arbejder godt for at højne trivslen. Der er i denne sammenhæng lavet en 
konkurrence (VGT går til Kap det gode håb), som også medierne har haft fin interesse for 
 
Anders Dahl Karlsen oplyste desuden at elevrådet også arbejder med trivsel, blandt andet sammen 
med DGS. 
 
Catarina Kastrup meddelte også, at introduktionskurserne for 8.klasserne er rykket til september. 
 

 

 

7. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og ledelsen (orienteringspunkt) 
 
Elever: 
Elevrepræsentant Clara Kjær Jensen oplyste, at hun er blevet ny formand for elevrådet. 
 
Medarbejdere: 
Medarbejderrepræsentant Tanni Andersen (TA) spurgte, om der stadig er en psykolog knyttet til 
skolen. I fald der er, ville det være en god idé at udmelde dette til personalet. Der var yderligere 
spørgsmål om, hvorvidt tilbuddet kun gælder for lærere.  
 
Til dette svarede rektor Catarina Kastrup (CAT), at der ikke er nogen medarbejdere, der er sendt hjem 
uden løn.  
 
Vicerektor John Frederiksen forklarede, at aftalen historisk lød, at en medarbejder skal kontakte rektor, 
hvis man ønsker skolebetalte timer hos psykologen. 
 
Øvrig bestyrelse 
Brian Elgaard spurgte ind til hvorvidt VGT har overvejet at inkorporere virtuel undervisning som et 
tilbud fremadrettet. 
 
Catarina Kastrup svarede til dette, at ledelsen allerede går med tanker i den retning (HFe), og at man 
er klar over, at der kan være et nyt elevgrundlag her. 
 
Rektor 
Følgende blev meddelt bestyrelsen: 

• Der er ansat to nye medarbejdere: En ny elevcoach, Betina Snefred og en ny biologilærer, Maja 
von Tangen Billeskov. 



 

 

• Der er nedsat et værdiudvalg, der skal arbejde med at gøre VGTs værdier mere synlige i 
hverdagen. 

• Lærere, der kommer i undertid på grund af aflysning af studieture, brobygning m.m. opfordres 
til at bruge tiden på andet fagdidaktisk arbejde såsom udvikling af Mordgåden, fællesfaglige 
forløb m.m. 

• VGT deltager sammen med andre ungdomsuddannelser i regionen i et projekt om STX og HF i 
industrien. 
 

 

 

8. Videregivelse af information til andre 
 
 

 

 

 

9. Eventuelt 
 

Intet at bemærke 
 
 

 

Dato: 09-02-2021 

Referent: Pia Lavrentz Bach 


