
Bestyrelsesmøde på Viborg Katedralskole den 8. juni 2021 

 

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

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste bestyrelsesmøde 

 

Dagsordenen og referatet blev godkendt. 

 

2. Siden sidst 

 

Helge Markussen, rektor, orienterede om, at afviklingen af sidste skoledag den 31. maj var forløbet 
planmæssigt. Der er glædeligvis blevet afholdt galla i år, hvilket foregik på den måde, at elever og 
forældre mødte op klassevist. Dagen forløb over al forventning. Skolen har ansat 4 nye lærere, og der 
er blevet uddannet 11 nye projektledere. Skolens elever har med stor succes deltaget i en række sprog-
, matematik- og naturvidenskabskonkurrencer samt John Kørners kunstkonkurrence. Skolen vil først 
efter sommerferien modtage besked fra ministeriet om, hvorvidt studieretningen politik og økonomi 
(samfundsfag A, matematik A og erhvervsøkonomi B) vil blive godkendt som ny studieretning på skolen. 
Der er i samarbejde med blandt Naturvidenskabernes Hus indsendt en ansøgning om midler fra Region 
Midtjyllands Uddannelsespulje til projektet ”Grøn omstilling og bæredygtighed i gymnasiet”. 

 

Maria Diget Aamann, lærer, orienterede om projektet ”Vild med VK”, som har fået stillet et jordlod på 
skolens område til disposition til dyrkning af en blomstereng med henblik på at styrke biodiversiteten. 
Maria gennemfører projektet sammen med en række af skolens elever. 

Oscar, elevrådsformand, oplyste, at der er valg til senatet med frist for stemmeafgivning den 9. juni 
2021.  

 

Helge bemærkede, at begge kandidater til hvervet som senatsformand ønsker at arrangere flere sociale 
aktiviteter og at få evalueret forståelsespapiret med henblik på en eventuel revision. Han hilste begge 
dele velkommen og oplyste, at han og lærer Britt Møldrup i egenskab af formand for Pædagogisk 
Udvalg og Pædagogisk Råd er indstillet på at indlede en sådan evaluering, når senatsformanden er 
tiltrådt. 

 

3. Covid-19 



Lena Mørch Nielsen, økonomichef, orienterede om etableringen af et testcenter på skolen. Der har 
været eksempler på falske positive prøver, men fejlkilden, nogle klorholdige servietter, er blevet 
identificeret. Der har heldigvis ikke været ”ægte” positive prøver, og skolen har ikke kendskab til 
tilfælde af covid-19 smittede for tiden. 

 

Helge orienterede om en beklagelig sag, hvor flere elever til samme fest var blevet smittet med covid-
19, hvilket blev konstateret onsdag den 12. maj 2021. Styrelsen for Patientsikkerhed angav fejlagtigt, at 
der var tale om en særligt smitsom mexicansk variant, hvorfor skolen måtte bede samtlige lærere, hele 
kollegiet, en række elever i øvrigt og deres nærtstående om at isolere sig. Det viste sig, at styrelsen 
havde taget fejl, idet der ikke var tale om den mexicanske variant, men skolen beklager naturligvis den 
forstyrrelse, som isolationen har haft for mange medarbejdere, elever og nærtstående. Skolen holdt af 
forsigtighedsgrunde lukket i ugen efter Kr. Himmelfartsferien. 

 

Marianne Westergaard, vicerektor, oplyste, at der planlægges en række sociale initiativer i efteråret for 
at afbøde virkninger af nedlukningen. Der bliver både arrangementer for elever og medarbejdere. 
Ledelsen er meget opmærksom på, at der vil være behov for at tage hånd om dem, som finder 
tilbagekomsten til en normal skolehverdag vanskelig. 

 

Maria nævnte, at lærerne følte sig godt informeret under nedlukningen på grund af mistanke om 
smittede med den mexicanske variant. 

 

4. Det politiske landskab 

 

Det politiske landskab blev drøftet. 

 

5. Professionel Kapital 

 

Jon Esben Hvam, bestyrelsesformand, orienterede overordnet om indholdet af undersøgelsen 
vedrørende medarbejdertilfredshed ”Professionel Kapital”. Han anførte blandt andet, at der i forhold til 
undersøgelsen i 2018 var fremgang på stort set alle punkter, og noterede med tilfredshed fremgang på 
flere af de områder, hvor ledelsen siden 2018 har haft fokus. Det gælder navnlig medarbejdernes 
oplevelse af kriterier for kvalitet i kerneopgaven, ledelseskvalitet og professionel og social kapital 
generelt.  

 

Helge redegjorde for den proces, der har været siden modtagelsen af rapporten. Der har bl.a. været 
drøftelser i samarbejdsorganisationen Mio, der til lejligheden var udvidet med flere personer fra 
forskellige medarbejdergrupper, Fælles Forum og ledelsen. Det har været et fællestræk, at fremgangen 



siden 2018 er blevet anerkendt, men at der fortsat er behov for at arbejde med oplevet kvalitet og 
faktorer knyttet til helbred og velbefindende, som er en branchespecifik udfordring. 

 

Helge og Marianne orienterede om nogle af de tanker, som ledelsen har gjort sig på baggrund af 
rapporten. Det er bl.a. et vigtigt budskab at tænke på arbejdet som det muliges kunst på en skole, hvor 
der generelt er høje ambitioner for løsning af opgaverne. Dette budskab ønsker ledelsen i højere grad 
at indarbejde. Ledelsen vil også have fokus på i endnu højere grad at støtte den enkelte medarbejder. 
Med hensyn til spørgsmål om stress og søvnbesvær skal det drøftes på et medarbejderseminar den 5. 
og 6. august 2021, hvor der vil blive inviteret relevante opdragsholdere. Endelig har hver leder 
defineret fokuspunkter for sig selv i anledning af rapporten. 

 

Maria tilkendegav, at hun ser det samme billede som beskrevet ovenfor, nemlig at der glædeligvis har 
været fremgang siden 2018, men også at der fortsat er de nævnte fokuspunkter. Hun bemærkede, at 
man som medarbejder må slå sig tåls med, at man ikke hver dag kan levere på alle kernefaglige 
kriterier. Skolens kvalitetsmål er netop mål, som man stræber imod. 

 

Bestyrelsen tog ledelsens redegørelse for forløbet og de iværksatte og planlagte initiativer til 
efterretning.  

 

6. IB status 

 

Med udgangspunkt i statusnotatet fra IB-koordinator Mads Fedder Henriksen redegjorde Marianne for 
status vedrørende IB. 

 

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

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

7. Ny krænkelsespolitik 

 

Det reviderede udkast til krænkelsespolitik blev drøftet. 

 

Med en enkelt ændring blev udkastet vedtaget. 

 



8. Viborg Katedralskoles finansielle strategi 

 

Lena oplyste, at fristen for udarbejdelse af en finansiel strategi for skolen er udskudt til den 1. 
november 2021.  

 

Lena informerede om indholdet, og det blev drøftet, at en ny strategi vil stille flere krav til punkter, som 
bestyrelsen skal drøfte. 

 

Ledelsen vil anmode revisor om at udarbejde udkastet, som vil blive forelagt bestyrelsen på næste 
bestyrelsesmøde. 

 

Bestyrelsen tilsluttede sig denne fremgangsmåde 

 

9. Økonomi 

 

Lena orienterede om status. 

 

Det ekstratilskud på ca. 950.000 kr., som skolen har fået bevilget til et fagligt og socialt løft, har givet 
anledning til en række blokdage og ekskursioner op til skoleårets afslutning. Der planlægges en del 
rejseaktivitet i efteråret til erstatning for den begrænsede elevaktivitet i foråret. 

I øvrigt forventes indtægter og udgifter i store træk at svare til det budgetterede. 

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

10. Valg af revisor 

 

Punktet udskudt til næste bestyrelsesmøde. 

 

11. Kommende bestyrelsesmøder  

 

Esben gjorde opmærksom på datoerne for de kommende bestyrelsesmøder. 

 



12. Eventuelt 

 

Esben og Helge bemærkede, at elevrepræsentanterne, Oscar og Helle, stopper i bestyrelsen, da de 
bliver studenter, og de blev takket for deres store indsats i bestyrelsen.  

 

 

 

 

Jon Esben Hvam  Jens Rohde  Tine Sommer 
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 Annette Rasmussen Stine Bohnstedt Vakant plads 

 

 

 Claus Dithmer  William Alexander Luke  

 

 

 Maria Diget Aamann Victoria Aagaard Christensen 

 


