
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
Annika Kiim Henriksen    x
Clara Kjær Jensen      x

Fra ledelsen uden stemmeret
Rektor Catarina Kastrup     x
Vicerektor John Frederiksen     x

Referent 
Kommunikationsmedarbejder Mie Kirkeby  x

Referat af bestyrelsesmøde
Fredag den 17. september 2021, kl. 08.00 – 12.00, Vestjysk Gymnasium Tarm,  
Skolegade 15, 6880 Tarm, Arndalstuen



1. Godkendelse af dagsorden Beslutningspunkt.
Godkendt

2. Underskrivning af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 27. maj 2021 
Underskrevet

3. Orientering om personale
Catarina Kastrup orienterede bestyrelsen om, at hun i juni har truffet beslutning om at 
nedlægge en pædagogisk lederstilling, så ledelsen fremadrettet samles på færre hænder. 

4. Økonomi: Halvårsregnskab for første halvår og prognose for resten af året, herunder 
kort orientering om finanslovsforslaget 2022. Beslutnings- og drøftelsespunkt
John Frederiksen fremlagde regnskabet for 2. kvartal, der viser, at indtægterne er lidt 
større end forventet. De ekstra midler kommer primært fra Undervisningsministeriet, der i 
1., 2., og 3. kvartal dækker ekstra udgifter til rengøring og test i forbindelse med covid-19 
samt ekstra sociale aktiviteter for klasserne for at styrke fællesskabet, der har været 
trængt under lange perioder med virtuel undervisning. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at halvårsregnskabet og prognosen for resten af finansåret 
2021 godkendes.

Bestyrelsen godkendte halvårsregnskabet og prognosen for resten af finansåret 2021 og 
gav den daglige ledelse bemyndigelse til at anvende en del af overskuddet på prioriterede 
indsatser og sociale aktiviteter, der kan højne trivsel og læringsmiljø. 

Finanslovsforslag 2022
John Frederiksen orienterede kort om finanslovsforslaget 2022, der lægger op til en 
forhøjelse af elevtaxameteret med 1,1% og bygningstaxameteret med 0,9%. Der er dog 
samtidig for lærerne overenskomstmæssig lønstigning på 1,22% i 2022. Grundtaksterne 
reguleres ikke og bliver således reelt set mindre værd. 

Ifølge forslaget får vi tildelt et socialt taxameter, der skal anvendes til fastholdelsesaktiviteter 
for elever der kommer fra folkeskolen med et lavt gennemsnit. 

5. Finansiel strategi Beslutningspunkt
Undervisningsministeriet har pålagt alle uddannelsesinstitutioner at udarbejde en finansiel 
strategi, der skal sikre, at institutionerne har et tilstrækkelig solidt kapitalgrundlag. Strategien 
skal revideres og godkendes af bestyrelsen hvert tredje år. 
Ledelsen har udarbejdet en finansiel strategi for VGT, der blev fremlagt på mødet. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at den finansielle strategi vedtages

Bestyrelsen godkender den finansielle strategi i forbindelse med underskrivningen af 
mødereferatet.

6. Kvalitetsrapport 
Catarina Kastrup fremlagde kvalitetsrapporten, der omhandler sidste års fokuspunkter 
GRUS, støtte til elevrådet, flerfaglighed samt synlige værdier.



Kvalitetsrapporten peger på, at fraværet både på HF og STX er faldet støt gennem de 
seneste fem år. Karaktergennemsnittet er hævet på HF, mens det på STX er lykkes gennem 
corona-perioden at fastholde et niveau over landsgennemsnittet. I forhold til overgangs-
frekvensen til videregående uddannelser ligger VGT lavere end landsgennemsnittet – et 
område, skolen samarbejder med Studievalg Danmark om at styrke.

ETU 2020 viser, at elevtrivslen på VGT er god. Eleverne oplever gode klasserelationer og 
et godt læringsmiljø.

Fokusområder i det kommende skoleår er bæredygtighed, samarbejde med virksomheder 
og institutioner, formativ feedback samt professionel kapital-undersøgelse. 

Tanni Pedersen bemærkede omkring nedbragt fravær, at tallene viser fravær for de første 
STX’ere, der har haft den nye klasselærerordning. Ordningen fungerer godt, da klasselæreren 
opdager det tidligt, når en elev begynder at oparbejde fravær.

7. Bestyrelsens møderække Beslutningspunkt
Fredag d. 25. marts
Fredag d. 3. juni
Fredag d. 30. september
Fredag d. 16. december

Indstilling: Ledelsen indstiller, at de foreslåede mødedatoer vedtages.  

Bestyrelsen godkendte mødedatoerne. Catarina Katrup sender mødeinvitationer via Out-
look.

8. Udbud af fagpakker og valgfag Beslutningspunkt
Udbud af fagpakker og valgfag er sendt ud som bilag sammen med dagsordenen. For 
både HF og STX gælder det, at fagpakker og studieretninger er identiske med de nuvæ-
rende. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at det foreliggende forslag vedtages. Der er ingen ændringer 
ift. indeværende skoleår.

Bestyrelsen godkendte oplægget. 

9. Elevernes ferieplan Beslutningspunkt
VGT følger kommunens ferieplan for folkeskolerne, der er lagt efter buskøreplanen. John 
Frederiksen oplyste, at Midttrafik har sendt køreplaner i høring blandt elever. Skolen hænger 
plakater op om høringen og opfordrer eleverne til at give deres mening til kende. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at forslaget godkendes.

Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 

10. Orientering
Catarina Kastrup orienterede om følgende punkter:
 
- Oldlympiske Lege
VGT har inviteret lokale folkeskoler til Oldlympiske Lege i forbindelse med Skolernes 
Motionsdag d. 15. oktober. Omkring 100 elever fra Amagerskolen deltager på dagen, som 
tilrettelægges af VGT’s elever på Idræt B. 



- Studierejser
Sidste år blev det på grund af corona-situationen besluttet, at ingen klasser kom på studietur til 
udlandet i efteråret. 3.g’erne får i stedet en tur til København samt en studietur til udlandet i uge 
10. Rejsepolitikken er, at alle rejser i bus i år, så skolen kan få eleverne hjem i tilfælde af corona-
smitte. 

- Fordelingsudvalget nedlægges 
Der arbejdes fra ministerielt hold med en ny fordelingsmodel, der indebærer, at fordelingsud-
valgene i deres nuværende form nedlægges. I den nye model arbejdes der med fordelings- og 
afstandszoner, og det vurderes, at det på sigt kan give udfordringer for VGT i forhold til sikring af 
elevgrundlaget.

- Traditioner på VGT
Der er på VGT særlige traditioner i forbindelse med opstarten af nye elever. En hændelse gav 
i år anledning til at drøfte traditionerne. Forskellige perspektiver blev drøftet, og man var enige 
om, at de skal kunne rummes inden for skolens værdier. Bestyrelsen anbefalede en konstruktiv 
dialog mellem ledelse og elever, så traditionerne fremadrettet får en god og imødekommende 
karakter. 


