
Herning 
Gymnasium 

Forretningsorden pro 1. april 2014 

Forretningsorden for bestyrelsen 
Forretningsordenen er pro 1. april 2014 fastsat i medf0r af § 18 i lov nr. 880 af 8.8.2011 om 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse samt bekendtg0relse 
nr. 750 af 29.6.2012 om standardvedtcegt for institutioner for almengymnasiale uddannelser og 
almen voksenuddannelse my. og § 14 i vedtcegterne for Herning Gymnasium. 

Bestyrelsens opgaver 
§ 1. Bestyrelsen har if01ge vedtcegtens § 7-11 den overordnede ledelse af gymnasiet og ud0ver 
denne under ansvar over for undervisningsministeren og under moralsk ansvar over for 
offentligheden. 
Stk. 2. Bestyrelsen fastlcegger gymnasiets malscetning og strategi samt gymnasiets udbudsprofil , 
ligesom det er bestyrelsens opgave at tage stilling til gymnasiets organisation, sasom 
kvalitetssikring , regnskabsfunktion , intern kontrol og principper for budgettering, 
Stk. 3. Bestyrelsen er over for Undervisningsministeren ansvarlig for gymnasiets drift, herunder 
forvaltningen af det statslige tilskud, hvorfor bestyrelsen pa baggrund af en redeg0relse fra rektor 
skal sikre at der f01ges op pa 

• afrapporteringer om gymnasiets malscetning og strategi for uddannelserne og tilknyttede 
aktiviteter pa kort og pa lang sigt og 

• planer, interne og eksterne evalueringer, samt tages stilling til rapporter om gymnasiets 
uddannelsesresultater my. 

Stk. 4. Bestyrelsen skal forvalte gymnasiets midler, sa de bliver til st0rst mulig gavn for gymnasiets 
formal , hvorfor det er bestyrelsens opgave at 

• sikre tilstedevcerelsen af det n0dvendige grundlag for revision og tage stilling til indholdet af 
revisionsprotokollen forud for arsrapportens godkendelse, og 

• gennemga gymnasiets perioderegnskaber og lignende kvartalsvis herunder at godkende og 
vurdere budgettet og afvigelser herfra. 

Det er rektors pligt at orientere bestyrelsen om dis positioner af vcesentlig betydning for 
gymnasiets 0konomiske eller driftsmcessige forhold . 

Stk. 5. Bestyrelsen udpeger gymnasiets interne revisor og foretager revisorskift under iagttagelse 
af § 42, stk. 3, 2. pkl. , og § 43 i lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og aim en 
voksenuddannelse m.v. 
Stk. 6. Bestyrelsen kan give rektor bemyndigelser, som denne ikke i forvejen er tillagt if01ge 
lovgivningen. 

Bestyrelse, formand og nmstformand 
§ 2. Bestyrelsen foretager hvert andet ar en selvevaluering af bestyrelsens arbejde og resultater 
og skal jcevnligt dr0fte bestyrelsens kompetenceprofil med henblik pa at sikre, at 
bestyrelsesmedlemmerne tilsammen har de kompetencer, der er ncevnt i § 5 stk. 2 i vedtcegten. 
Stk. 2. Formanden skal form idle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre at bestyrelsens opgaver 
varetages pa bedst mulig made. Formanden har kontakt til gymnasiets rektor mellem 
bestyrelsesm0derne. 
Stk. 3. I tilfcelde af formandens forfald overtager ncestformanden de funkt ioner, der er tillagt 
formanden. 
Stk. 4. Rektor kan efter aftale med formanden invitere gcester til at komme med oplceg til et eller 
flere punkter pa m0dets dagsorden, ligesom revisor deltager, hvis bestyrelsen 0nsker del. 

Informationsgrundlag 
§ 3. Det enkelte bestyrelsesmedlem har pligt til at sikre sig, at vedkommende besidder den 
information, der er n0dvendig for at varetage bestyrelseshvervet. 
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Stk. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med aile oplysninger, som 
bestyrelsesmedlemmet sk0nner n0dvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom 
rettes til bestyrelsens formand. 

M0der 
§ 4. Bestyrelsen fastsretter en m0deplan for mindst Y, ar ad gangen. Rektor udsender inden hvert 
m0de en dagsorden til medlemmerne, ledsaget af skriftligt materiale, som skal behandles pa 
bestyrelsesm0det. Forslag til dagsorden dr0ftes med formanden inden udsendelse til 
bestyrelsesmedlemmerne. 
Stk. 2. Formanden skal s0rge for, at medlemmerne far forelagt de n0dvendige oplysninger til 
bed0mmelse af sag erne. 
Stk. 3. Safremt afholdelse af bestyrelsesm0de ikke kan udskydes uden vresentlig ulempe for 
gymnasiet, kan bestyrelsen undtagelsesvis trreffe beslutning ved afholdelse af telefonm0de eller 
som elektronisk bestyrelsesm0de. Ethvert medlem af bestyrelsen samt rektor kan dog til enhver tid 
forlange, at m0det holdes som et fysisk m0de. 

§ 5. Bestyrelsesm0der har f01gende faste punkter pa dagsordenen: 
• Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesm0de 
• Opf01gning pa beslutninger fra sidste bestyrelsesm0de 
• Budgetopf01gning og perioderegnskab 
• Andre punkter, som rektor eller bestyrelsen 0nsker behandlet 

Beslutningsreferat 
§ 6. Bestyrelsen vrelger en referent. Som referent kan vrelges rektor eller en af rektor indstillet 
medarbejder. Bestyrelsens beslutninger optages i et referat, der underskrives af samtlige 
bestyrelsesmedlemmer og af rektor, uanset om de har deltaget i bestyrelsesm0det. Tilsvarende 
grelder for beslutninger, der trreffes ved afholdelse af telefonm0de eller pa skriftligt grundlag. 
Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor, herunder vresentlige 
oplysninger, som ikke fremgar af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet. 
Stk. 2 Er et bestyrelsesmedlem eller rektor ikke enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende 
ret til at fa sin mening f0rt til referat. 
Stk. 3. Udkast til referat sendes snarest muligt og normalt inden 3 hverdage efter m0det til 
bestyrelsens medlemmer og rektor til godkendelse. Fremkommer der ikke inden 3 hverdage 
herefter indsigelser fra medlemmer, betragtes referatet som godkendt. 
Stk. 4. Dagsorden med bilag og referater tilgar bestyrelsen bade med e-mail og almindelig post. AI 
0vrig skriftlig kommunikation i bestyrelsen foregar pro e-mail. 

Offentlighed 
§ 7. I sager af fortrolig karakter har medlemmer tavshedspligt i henhold til Forvaltningslovens 
regler. Pa bestyrelsens f0rste m0de i udpegningsperioden redeg0r formanden eller rektor for 
reg Ierne for tavshedspligt i henhold til Forvaltningsloven. 
Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer, rektor og andre, der deltager i bestyrelsens m0der, har pligt til at 
opbevare det materiale, som de modtager som led i bestyrelsesarbejdet, pa en sadan made, at det 
ikke kommer til andres kundskab. 
Stk. 3. Kun formanden eller en person, som formanden udpeger, kan udtale sig offentligt pa 
institutionens vegne om sager, der skal til behandling eller har vreret behandlet i bestyrelsen. 

Medepligt, habilitet 
§ 8. Medlemmer, der er forhindret i at deltage i et m0de, skal underrette rektor herem inden m0dets 
afholdelse. 
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§ 9. Et medlem skal underrette formanden, hvis vedkommende er vidende om, at der foreligger 
forhold , der kan give anledning til tvivl om medlemmers habilitet. Underretningen skal sa vidt muligt 
gives inden milldets afholdelse. Bestyrelsen trreffer i tvivlstilfrelde afglllreise om medlemmers 
habilitet. 

Retningslinjer for arbejdsdeling mellem bestyrelsen og gymnasiets rektor samt 
bestyrelsens tilsyn med rektor 
§ 10. Som ansvarlig for den overordnede ledelse af gymnasiet er det bestyrelsens opgave at 
ansrette og afskedige gymnasiets rektor, der har den daglige ledelse af gymnasiet. Rektor er 
ansvarlig for virksomheden over for bestyrelsen . 
Stk. 2. Rektor skal , jf. § 24 stk. 2 i LBK nr. 880 af 8. august 2011 om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser mv. pase: 

• at uddannelserne gennemfillres i overensstemmelse med greldende regler 
• at de undervisningsmressige forhold er forsvarlige 
• at det af bestyrelsen godkendte budget overholdes, og 
• at gymnasiets virksomhed i IIlvrigt er i overensstemmelse med bestyrelsens beslutninger og 

retningslinjer. 
Stk. 3. Rektor forelregger udkast til budget for bestyrelsen. Budgettet skal be lyse gymnasiets drift, 
IIlkonomi samt forventede investeringer. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsretter en IlIln- og personalepolitik efter indstiliing fra rektor. Det pahviler 
rektor at holde denne ajourflllrt i henhold til greldende lovgivning. 
Stk. 5. Rektor er forpligtet til at holde bestyrelsesformanden orienteret om vresentlige forhold pa 
gymnasiet. 
Stk. 6. Rektor drillfter eventuelie tvivissplllrgsmal om arbejdsdelingen med form and og 
nrestformand, ligesom samarbejdet meliem rektor og bestyrelsen lillbende drillftes. 
Bestyrelsens form and og nrestformand udillver fornilldent arbejdsgivertilsyn med institutionens 
daglige leder. Der holdes ud over den lillbende dialog arligt en samtale meliem bestyrelsens 
formand og nrestformand og rektor om udfillreisen af hvervet som daglig leder. I samtalen indgar 
institutionens overordnede strategiske og politiske situation. 
Stk. 7. Rektors resuitatlillnskontrakt og udmlllntningen heraf, samt engangsvederlag for merarbejde 
og en srerlig indsats, drillftes og afglllres pa bestyreisesmillder i overensstemmelse med 
retningslinjerne fra staten. 

§ 11. Med hensyn til konkrete bemyndigelser fra bestyrelsen til rektor grelder fllligende: 
1) Rektor ansretter og afskediger personale pa gymnasiet samt leder og fordeler arbejdet blandt 

de ansatte. 
2) Rektor forelregger vresentlige rend ringer omkring organisatoriske forhold og IlIln- og 

personalepolitik for bestyrelsen. 
3) Rektor indgar med udgangspunkt i den af bestyrelsen fastlagte IlIln- og personalepolitik 

aftaler om IlIlntilireg, herunder resuitatlilln 
4) Rektor kan foretage investeringer og ivrerksrette udgifter inden for det af bestyrelsen 

godkendte budget. Indgaelse af lejemal og stlllrre renoveringsarbejder samt om- og 
tilbygninger skal behandles og godkendes i bestyrelsen 

Andet 
§ 12. Formanden , nrestformanden og de IIlvrige udefrakommende bestyrelsesmedlemmer 
oppebrerer vederlag i hen hold til "Bekendtgillreise om srerskilt vederlreggelse af 
bestyrelsesmedlemmer ved visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet." 
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Saledes vedtaget pa bestyrelsesml2ldet den 19. marts 2014. 
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arald Mikkelsen 
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