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REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 

ONSDAG DEN 8. JUNI 2022  

 

1. Velkommen til den nye bestyrelse 

Mødedeltagerne præsenterede sig kort. 

 

2. Orienteringspunkter 

• Overtagelse af grund til P-plads 

Der etableres ca. 140 P-pladser, når kommunen har givet tilladelse til nedsivningsfaskiner. 

 

• Renovering af elevtoiletter 

De store elevtoiletter etableres i foråret 2023. Forsinkelsen i forhold til den oprindelige plan 

skyldes problemer med leverance af materialer. 

 

• Møde med lokale folketingspolitikere 

Der blev orienteret om regeringens overvejelser om etablering af flere 

ungdomsuddannelses-institutioner, fx i Kjellerup. 

 

• Orientering om DPO-rapport 

Den årlige status vedr. årets GDPR-rapport, som er gennemgået med bestyrelsesformanden, 

blev gennemført: Generelt udtrykkes der i rapporten tilfredshed. Det anbefales at genbesøge 

procesdokumenter (hvilket ér sket), at minde eleverne om rettigheder (gennemføres i det 

kommende skoleår) og oftere at minde personalet om GDPR-regler. 

 

3. Økonomi 
Budgetopfølgning for perioden januar-marts 2022 (Bilag 1): Periodeopfølgningen blev gennemgået. 

Udgifter og indtægter er nogenlunde som forventet, og der er ikke anledning til bekymring i forhold til 

årsresultatet. 
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4. Elevoptagelse 
Der blev orienteret om elevoptaget for det kommende skoleår og om den nye optagelsesproces, som 

træder i kraft fra skoleåret 2023-24. 

Kapaciteten for SG skulle ifølge Regionen beskæres i det kommende skoleår, idet man mente, at dette 

kunne give flere elever til Bjerringbro Gymnasium. Men søgemønsteret viste (som forudsagt af SG), at 

ansøgernes geografiske fordeling ikke gav anledning til, at ansøgere til SG kunne videresendes til 

Bjerringbro Gymnasium. Som resultat har SG fået mulighed for at optage 531 elever, idet der sigtes 

mod 18 klasser med gennemsnitligt 28 elever, dvs. 504 elever. Kapacitetsbegrænsningen betyder, at 

det ikke for nuværende er muligt at optage ansøgere, der fx har fortrudt, at de har søgt en anden 

gymnasial uddannelse. 

 

5. Mål og strategi  

I henhold til vedtægterne er det bestyrelsen, der fastlægger institutionens målsætning og strategi for 

uddannelsen og tilknyttede aktiviteter.  

”Mål og strategi” opdateres årligt og indeholder dels en status for det forløbne skoleår, dels nye 

planer. ”Mål og strategi” er opdelt i to særskilte hæfter:  

• Status for skoleåret 2021-22 (Bilag 2) 

• Planer for skoleåret 2022-23 (Bilag 3) 

Status for skoleåret 2021-22 og planer for 2022-23 blev gennemgået via nedslag og godkendt. 

 

6. Revision af personalepolitikken 

Personalepolitikken er blevet revideret som følge af en arbejdsproces i samarbejdsudvalget.  

Behandling af den reviderede personalepolitik blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 

 

7. Eventuelt 
Forslag til mødedatoer for skoleåret 2022-23: 

• Onsdag den 21. september 

• Onsdag den 7. december 

• Onsdag den 29. marts (afhængig af vores revisor) 

• Onsdag den 14. juni 

 

Rikke har muligvis problemer med møder på onsdage. Dette undersøges før endelig beslutning om 

mødedatoer. 
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