
MØDEDELTAGERE        TIL STEDE      IKKE TIL STEDE

Eksterne deltagere
Kim Brarup       x
Hanne Duedahl Nørgaard       x
Morten Skaarup      x
Henrik Holmskov      x 
Mikkel Nørgaard      x
Brian Elgaard          x  
Kristian Andersen     x

Medarbejderrepræsentanter
Martin Kristensen      x
Maria Hoffmann Mainz     x

Elevrepræsentanter
Annika Kiim Henriksen    x
Magnus Brødsgård Nikolajsen   x

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

Referent 
Kommunikationsmedarbejder Mie Kirkeby  x

Referat af bestyrelsesmøde
Fredag den 3. juni 2022, kl. 08.00 – 12.00, Vestjysk Gymnasium Tarm,  
Skolegade 15, 6880 Tarm, Arndal-Stuen



1. Godkendelse af dagsorden 
Beslutningspunkt.

Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivning af beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet d. 8. april 2022 
Ekspeditionspunkt.

Referatet blev underskrevet. 

3. Konstituering 
Beslutningspunkt.

Kim Brarup og Brian Elgaard blev genvalgt som henholdsvis formand og næst-
formand. 

4. Velkommen til den nye bestyrelse
Orienterings- og drøftelsespunkt.
Ledelsen præsenterer rammer og forventninger til bestyrelsen.

Kim Brarup bød bestyrelsens nye medlemmer velkommen, og Catarina Kastrup 
fremlagde de rammer, gymnasiet skal agere i samt ledelsens forventninger til  
bestyrelsesmedlemmerne. 

5. Økonomi: Kvartalsregnskab og prognose for resten af året 2022
Drøftelsespunkt.

Indstilling: Ledelsen indstiller, at kvartalsregnskabet og prognosen for resten af 
finansåret 2022 godkendes. 

Kvartalsregnskabet for perioden viser et resultat, der er lidt bedre end forventet. 
Dette skyldes, at omkostningerne samlet set er lidt lavere end budgetteret. De  
finansielle omkostninger er lidt større end forventet på grund af det stigende rente-
niveau, der betyder kursfald på skolens obligationer. 

Bestyrelsen godkendte kvartalsregnskabet og prognosen for resten af finansåret 
2022. 

6. ETU
Orienterings- og drøftelsespunkt
Ledelsen fremlægger ETU samt handleplaner.

Catarina Kastrup gennemgik resultaterne af årets elevtrivselsundersøgelse. 
Undersøgelsen viser, at VGT ligger bedre end landsgennemsnittet, når det gælder 
læringsmiljø, arbejdspres og mobning. Til gengæld ligger skolen lavere end lands-
gennemsnittet i forhold til blandt andet selvvurderet elevperformance og støtte 



hjemmefra. Undersøgelsen viser, at eleverne har svært ved at finde handlemulig-
heder under pres. Efterfølgende er der nedsat et arbejdsudvalg med repræsen-
tanter for elever, lærere og ledelse, der har udarbejdet anbefalinger for formativ 
feedback. 

Bestyrelsen drøftede resultaterne og spurgte ind til, hvordan ledelsen følger op 
på undersøgelsen. Catarina Kastrup fortalte om en ny proces i forhold til ETU’en, 
hvor klasselærerne spiller en central rolle. Klasselærerne får udleveret klassens 
reslutat og er herefter forpligtet til at tale med klassen om tallene. Ud fra dialogen 
laver eleverne en handleplan med konkrete ønsker til ændringer. Eleverne præsenterer 
planen for ledelsen, der forsøger at imødekomme klassens behov. 

7. APV
Orienterings- og drøftelsespunkt.
Ledelsen fremlægger APV samt handleplaner.

VGT har i år skiftet til APV-modellen Professionel Kapital, der er udviklet af Tage 
Søndergaard i samarbejde med GL. Catarina Kastrup gennemgik APV-undersø-
gelsen, og bestyrelsen drøftede herefter det opfølgende arbejde med resultatet. 

8. HFe vs HF
Drøftelses- og beslutningspunkt.

Vi har tidligere talt om den lave tilslutning til HFe. Ledelsen ønsker på baggrund af 
nye søgetal at drøfte muligheden af at undlade at oprette HFe i 2022/2023 mod 
at oprette tre HF-klasser. Økonomiske konsekvenser og øvrig sagsfremstilling blev 
præsenteret på mødet.

Trods nyopstartet samarbejde med UCRS i forhold til enkeltfag på C-niveau er til-
slutningen til HFe i 2022 fortsat lav. Til gengæld er søgetallet på 2-årigt HF så højt, 
at der i stedet kan oprettes tre klasser i 2022/23. Maria Hoffmann Mainz under-
stregede vigtigheden af, at der lægges en plan for at udbyde HFe igen fremadret-
tet, hvis uddannelsen lægges i dvale, så den ikke forsvinder.

Bestyrelsen besluttede, at skolen i næste skoleår ikke kommer til at udbyde HFe, 
medmindre der i løbet af efteråret viser sig at være grundlag for et hold. Der oprettes 
en ekstra klasse på 2-årigt HF. Samtidig skal der udarbejdes en plan for, hvordan 
og hvornår HFe igen kan udbydes. 

9. VGT siden sidst
Orienteringspunkt.

- Catarina Kastrup beskrev hvordan det er gået med den nye fordelingsaftale, der 
skal sikre elever til de mindre gymnasier. Processen har ikke fungeret hensigts-
mæssigt og har kun resulteret i omfordeling af ganske få elever. 



- I april arrangerede festudvalget med stor succes en hemmelig morgenfest for 
hele skolen. 

- Skolen har netop afviklet en velkomstdag for kommende elever og deres forældre, 
så de har mødt klassekammerater og klasselærer på forhånd. Velkomstdagen er et 
nyt tiltag, der skal være med til at give nye elever en god start på skolen, og dagen 
fik god feedback fra gæsterne. 

- Alle fortsætterklasser har haft en temadag om fællesskab. Her fik de besøg af 
kaospilot og foredragsholder Frederik Svinth, der fortalte om den gode samtale og 
introducerede samtalespil, som skolen efterfølgende har indkøbt til brug for arbejdet 
med det gode klassefællesskab.

- Op til valget om det danske forsvarsforbehold havde samfundsklasserne besøg 
af politikerne Mads Fuglede (V) og Christian Jacobsen (Ø), der debatterede for og 
imod forbeholdet og svarede på spørgsmål fra eleverne. 

10. Orientering fra den øvrige bestyrelse
Orienteringspunkt.

• Elever
• Medarbejdere
• Øvrig bestyrelse

Ingen orienteringer.

11. Videregivelse af information til andre

12. Eventuelt
- John Frederiksen oplyste, at formålsregnskabet er godkendt i ministeriet.
- Næste møde er den 30. september 2022.




