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DAGSORDEN 
Viborg Katedralskole 

 

Bestyrelsesmøde  
 
 
11. marts 2021 kl. 16:30  
Der er mulighed for at deltage i mødet både fysisk og virtuelt. Mødet afholdes på skolens 
bibliotek og afsluttes med en let anretning. Meld gerne tilbage senest tirsdag den 9. marts 
kl. 12 om du ønsker at deltage fysisk eller virtuelt. Der vil blive sendt invitationer ud tors-
dag formiddag på mail til dem, der ønsker at deltage i mødet virtuelt. Mødet vil foregå i 
TEAMS. Statsautoriseret revisor Kim Vorret fra PWC deltager under punkt 2 og 3. 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 
 

2. Årsafslutning 2020 
Bilag A: Årsrapport for 2020 
Bilag B: Revisionsprotokollat til årsrapporten for 2020 
Bilag C: Regnskab for fællesskabet 
Bilag D: Bestyrelsestjeklisten og bestyrelsens stillingtagen 
 
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroni-
ske indberetning digitalt. Den bemyndigede person indestår for, på bestyrelsens vegne, at 
det indberettede materiale er fuldstændigt med underskrifter og forefindes på skolen. UVM 
anbefaler, at bestyrelsen bemyndiger den daglige leder eller en anden person fra institutio-
nens ledelse. 
 

3. Benchmark 2019 fra PWC 
Bilag E 
 

4. Siden sidst 
a. HM 
b. Elevrådsformanden 

 
5. Ansøgertal og optagelsesproces 

Bilag F 
 

6. Nordjysk problematik omkring kapacitetsbegrænsning 
Bilag G 
 

7. Det politiske landskab 
 

8. Udsmykning af trappeopgange til 4. etage 
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9. Studieretningsudbud 

Bilag H 
 

10. Personalepolitikken skal justeres på to punkter: 
Bilag I: tobaksfri skoletid 
 
Bilag J: Politik til forebyggelse af krænkelser  
 

11. Skolens studie- og ordensregler 
Bilag K 
 

12. Status på IB 
Bilag L 
 

13. Budgetopfølgning 2021 
Bilag M 
 

14. Orientering om bestyrelsens erklæring vedrørende midler fra den styrkede ef-
teruddannelsesindsats i forbindelse med gymnasiereformen 
Bilag N 
 

15. Indberetning af skolens forventede investeringsrammer til Undervisningsmi-
nisteriet 
Bilag O 
 

16. Viborg Katedralskoles indkøbspolitik 
Bilag P 
 

17. Kommende bestyrelsesmøder 
• 8. juni 2021 
• 5. oktober 2021 (ændret fra 30. september 2021) 
• 8. december 2021 
• 15. marts 2022 (ny) 
• 2. juni 2022 (ny) 
• 27. september 2022 (ny)  
• 8. december 2022 (ny) 

 
18. Evt.  

 
 

På formandens vegne 
 
Helge Markussen 


