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Referat af bestyrelsesmøde ved Viby Gymnasium den 9. juni 2022 
 

Deltagere: 
Jørgen Lang, Peter Munk Christiansen, Valdemar Balle, Jette Bjørn Hansen, 
Kristine Birgitte Rasmussen, Kim Lilholt Ruggaard, Morten Søding Sørensen, 
Lone Sandholdt Jacobsen. 
 

Derudover deltog Kim Kjærgaard som referent. 
 
Fraværende: Lisbeth Katborg Bjerre, Anna Vinther Nielsen, Metteline Skov.  
 

 

Ad 0 Godkendelse af dagsorden 
Der var ingen bemærkninger 
 

Ad 1 Velkommen til nye medlemmer af bestyrelsen 
Bestyrelsen præsenterede sig for de nye bestyrelsesmedlemmer. 
Jørgen Lang oplyste, at rektor lige efter sommerferien vil invitere de nye 
bestyrelsesmedlemmer til et orienterende møde om skolen m.v.  
 

Ad 2 konstituering af den nye bestyrelse. 
Jørgen Lang blev genvalgt som formand for bestyrelsen. Peter Munk Christiansen 

blev valgt som næstformand. 

 

Ad 3 Underskrivning af referat fra mødet den 22. marts 
Referatet blev godkendt og underskrevet 
 
Ad 4 Vedtagelse af skolens kvalitetspolitik. 
Lone Sandholdt Jacobsen orienterede om baggrunden for det fremlagte 
forslag til kvalitetssystem på skolen. I politikken er indarbejdet konklusionerne 
fra de tilsyn, skolen har været involveret i, samt skolens udviklingsplan. 
 
Bestyrelsen drøftede kvalitetsplanen. 
 
Kristine Rasmussen nævnte, at undervisningsevalueringer i maj efter hendes 
mening ikke forekommer relevante. 
Lone Sandholdt Jacobsen vil undersøge dette nærmere. 
 
Peter Munk Christiansen så gerne, at dokumentet blev mere tydeligt i sin form 
og lidt mindre indforstået. 
 
Med disse bemærkninger blev forslaget til kvalitetspolitik godkendt. 
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Ad 5 Økonomirapport 1. kvartal. 
Kim Kjærgaard henviste til de vedlagte bilag. 
Det økonomiske resultat for 1. kvartal er på niveau med det forventede. 
 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med resultatet, som man tog til efterretning. 
 
Ad 6 Orienteringspunkter 

 

a) Aktivitetstal 

Lone Sandholdt Jacobsen gennemgik aktivitetsoversigten 
I tilknytning hertil redegjorde hun for baggrunden for den historiske 
ustabilitet i elevtilgangen. 
Med den netop vedtagne lovgivning er hendes forventning, at antallet 
af elever på årgangene fremover vil være langt mere stabilt end det, vi 
historisk har oplevet. 

 
 

Ad 7 Meddelelser fra: 
 

a) Formanden 

Ingen 
 

b) Rektor 

Lone Sandholdt Jacobsen oplyste, at bygningsrenoveringen langs 
Søndervangs Allé starter næste uge. Den første bygning, der vil blive 
opført, er et punkthus, hvor der tidlige var en tankstation. 

 
Lone Sandholdt Jacobsen har indvilget i, at der etableres et 
mindesmærke på skolens grund for den unge mand som blev 
skuddræbt i krydset mellem Ringvej Syd og Søndervangs Allé. 
Dette støttede bestyrelsen. 

 
c) Elevrådet 

Ingen 
 

d) Andre 

Ingen  
 
Ad 8 Eventuelt 
Der var ingen bemærkninger under eventuelt. 


