
 
Bestyrelsesmøde på Viborg Katedralskole den 10. december 2020 

 

Deltagere var: Esben Hvam, Annette Rasmussen, Claus Dithmer, Maria Diget Aamann, Oscar Lykkegaard 
Jacobsen, Helle Bagge Laustsen, rektor Helge Markussen, økonomichef Lena Mørch Nielsen og virtuelt 
Tine Sommer. Der var afbud fra Jens Rohde og vicerektor Marianne Westergaard 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Dagsordenen og referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

 

Jon Esben Hvam, bestyrelsesformand, oplyste, at Stine Bohnstedt, som er skoleleder på Overlund Skole, 
indtræder i bestyrelsen som udpeget blandt skolelederne i Viborg Kommune. Stine Bohnstedt vil blive 
introduceret til skolen og arbejdet i bestyrelsen i den kommende uge. 

Helge Markussen, rektor, orienterede om elevernes valg af studieretning. Alle udbudte linjer er blevet 
oprettet på nær Global Society Class og Europalinjen, da der var for få ansøgere. Europalinjen, som var 
en ny linje, vil blive udbudt igen næste år. Renoveringen af Studievejledningen og mediefagsområdet 
har været i udbud, og arbejdet begynder i januar 2021. 11 af skolens ansatte er blevet uddannet 
projektledere, og der er yderligere 11 ansatte, som er ved at gennemføre uddannelsen. Udvalget, som 
har overvejet en ny skemastruktur, er i færd med at afslutte sit arbejde. Der vil blive en dialog med 
lærere og øvrige ansatte om udvalgets forslag. Cepos har offentliggjort sin årlige undersøgelse af 
uddannelseseffekten. Skolen har en effekt på 0,1 i forhold til et flot udgangspunkt på 7,8 i 
karaktergennemsnit. På grund af Covid-19 har der ikke været mulighed for at afvikle besøg af 
grundskoleelever, brobygning og åbent hus, som er blevet søgt erstattet af virtuelle 
vejledningsarrangementer og private rundvisninger. Helge udtrykte en vis bekymring om det grundlag, 
som grundskoleeleverne har for at vælge uddannelsesinstitution.  

Oscar, elevrådsformand, oplyste, at senatet har etableret et udvalg, som er aktivt i Danske 
Gymnasieelevers Sammenslutning. Han oplyste også, at senatet gør en del ud af at udbrede kendskabet 
til det forståelsespapir, som blev indgået mellem senatet, lærerne og rektor i 2019. 

Han orienterede om, at eleverne savner de sædvanlige sociale aktiviteter, som er blevet aflyst på grund 
af covid-19. Der var enighed om, at dette er en udfordring, som skolen tager meget alvorligt, og at der 
på trods af de aktiviteter, der allerede er iværksat, gerne modtages forslag til yderligere sociale 
initiativer, der er mulige i en tid med corona.  

 

3. Covid-19 



 

Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med, at skolen endnu ikke har måtte lukke helt eller delvist i 
indeværende skoleår. Helge roste elever og ansatte for, at retningslinjerne generelt følges nøje. 

 

4. Det politiske landskab 

 

Skolen forventer at få en yderligere bevilling på ca. 1,6 mio. kr. i henhold til den netop vedtagne 
finanslov, som giver en ekstra bevilling til uddannelse. Bevillingen fordeles efter elevtal på skolerne. 

 

Der er ikke nyt om de politiske planer om reform af reglerne for taksametertilskud eller elevfordeling. 

 

5. Samarbejdet i det administrative fællesskab 

 

Helge orienterede generelt om det samarbejde om deling af administrative medarbejdere, udveksling 
af lærere mv. mellem Viborg Katadralskole, Viborg Gymnasium og Bjerringbro Gymnasium. Punktet 
blev drøftet. Der var enighed om, at der er gensidige fordele ved et fortsat samarbejde. 

 

6. Orientering om elevsag 

Esben og Helge orienterede om en konkret elevsag. Der var anledning til at drøfte sagen og opbakning 
til den fremgangsmåde, som er valgt. 

 

7. IB status 

 

Helge orienterede om status på grundlag af et notat fra Mads Fedder Henriksen. Årets PreIB årgang er 
pt. på 31 elever, hvilket er en pæn tilslutning.  

 

Maria Diget Aamann, lærerrepræsentant, oplyste om nogle sociale aktiviteter iværksat i IB1. På trods af 
Covid-19 fungerer det sociale fællesskab efter hendes opfattelse udmærket. 

 

Esben konstaterede, at der fortsat er fremgang i antallet af elever på IB-uddannelsen. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



 

8. Indberetning af opgørelse af klassekvotienter 

 

Bestyrelsen godkendte den gennemsnitlige klassekvotient for årets 1.g klasser, som er 27,6 elev pr. 
klasse. 

 

9. Budgetopfølgning 

 

Lena Nielsen, økonomichef, orienterede om budgetopfølgningen. Hun oplyste bl.a., at der blev oprettet 
en 1.g. klasse mere end forudsat, hvilket dog var på baggrund af et konservativt estimat. Der er 
gennemført renovering af Billedkunsthuset, pedelboligen, og der har været ekstraudgifter til den nye 
kollegiebygning på grund af jordforurening. Renoveringen af Studievejledningen er udskudt til 2021. 
Det har ikke været muligt at afholde så mange elevaktiviteter som planlagt, hvilket har ført til en 
besparelse i forhold til budgettet. Der er sat en sokkel til et nyt orangeri i Kollegiehaven, og orangeriet 
forventes færdigt i foråret 2021. Samlet skønner Lena, at resultatet for regnskabsåret 2020 bliver et 
overskud på 2 mio. kr. Beløbet er afsat til den udsatte renovering af Studievejledningen, hvilket 
forventes at give et underskud i 2021. 

 

Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 

 

10. Godkendelse af regnskabsinstruks 

 

Lena præsenterede udkast til ny regnskabsinstruks. Regnskabsinstruksen blev vedtaget. 

 

11. Indstilling vedrørende opholdsafgiften på Viborg Katedralskoles kostafdeling  

 

I overensstemmelse med ledelsens indstilling besluttede bestyrelsen, at opholdsafgiften ikke stiger, 
men at indmeldelsesgebyret stiger med 500 kr. pr. elev. 

 

12. Udsmykning af trappeopgange til 4. etage 

 

Et bilag fra kunstudvalget med forslag til udsmykning af trappeopgangene fra 300-gangen til 400-
gangen blev drøftet, og bestyrelsen besigtigede området og så skitser til forslaget. 

 



Der var enighed om, at det er et interessant forslag. Der blev imidlertid rejst spørgsmål om reglerne for 
indkøb af billedkunst, og bestyrelsen besluttede herefter at bede ledelsen undersøge dette nærmere, 
inden en beslutning om udsmykning kan træffes. 

 

13. Godkendelse af budget 2021 

 

Lena præsenterede udkast til budget for 2021. Det er ledelsens forslag, at de ekstra ca. 1,6 mio. kr., 
som skolen har fået bevilget ved finansloven, anvendes på undervisning og elevaktiviteter. 

 

Maria bemærkede, at lærerne har arbejdet hårdt i det forløbne år, og corona pandemien har kostet en 
del undervisningsressourcer. 

 

Claus Dithmer, lærerrepræsentant, efterlyste, at der afsættes midler til højere lærernormering på 
studierejse. 

 

Efter drøftelse var der enighed om, at den ekstra bevilling primært skal gå til undervisning, men også til 
elevaktiviteter. 

 

14. Styrket efteruddannelsesindsats 

 

Lena introducerede punktet. På grund af covid-19 har det ikke været muligt at anvende de afsatte 
midler. 

 

Der var enighed om, at bestyrelsesformanden underskriver indberetningen til Undervisningsministeriet 
i overensstemmelsens med ledelsens oplæg. 

 

15. Kommende bestyrelsesmøder  

 

Esben gjorde opmærksom på datoerne for de kommende bestyrelsesmøder. 
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