Varde Gymnasium og HF-kursus
Skolebestyrelsesmøde
Møde:

Onsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00

Til stede:

Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Preben Friis-Hauge, Stig Leerbeck, Lene Bech
Jeppesen, Finn Olsen, Bjarne Jørgensen, Bente Biltoft Hansen, Ida Bech Kargo Karlsen,
Mathilde Lindgaard Møller, Lise Daugaard

Mødet hævet: kl. 19.15
Dagsorden:
DAGSORDEN:
side 1
1. Meddelelser, herunder godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møde.

REFERAT:

-

-

-

-

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

3. Nyt fra Elevrådet

4. Økonomi - bilag

En særlig velkomst til Mathilde Møller.
Der er afholdt Vi’go-dag, stor Campusfest og
Campusløb
En drengegruppe har taget initiativ til at
spille amerikansk fodbold – skolen understøtter
projektet, da det er vigtigt ved særlige ”drengeaktiviteter”
Under forberedelse: fodbolddyst mellem
Handelsskolen og Gymnasiet
Dansk Erhverv har lavet en rangliste over
gymnasierne på landsplan ud fra følgende
parametre: Afsluttende skriftlige karakterer,
indgangskarakterer og den sociale rekruttering
(socialt segment). VG er nr. 100 ud af 134.
Der udspandt sig en drøftelse af det metodiske
grundlag. Ledelsen er indstillet på at bruge
undersøgelsen i det fremadrettede arbejde. Vi
håber på, at man næste år vil lave en lignende
undersøgelse.
Adgangskrav til stx: Årgangen 2014-15 er på
197. Med adgangskrav på 02 i dansk og matematik ville det have været 196. Med adgangskrav på
4 i dansk og historie ville det have været 189.
Åbent arrangement for ”byen” i Musikhuset
fredag den 24. okt. kl. 16.30-18.00

PR-fokuspunkter:
- skoleårets opstart
- særlige projekter i fremmedsprog og
samfundsfag
- hf-uddannelsen

-

Elevrådet har konstitueret sig
DGS
Rengøring og genbrug

Ændringer i forhold til juni:

-

øget indtægt på o. 600.000 kr. hænger
sammen med et større elevtal
udligning på landsplan af eksamenspulje og
indtægt til dækning af udgifter i forbindelse
med udlån af idrætssale er på o. 440.000 kr.
- øgede udgifter til lærerløn på o. 1 mill.
kroner skyldes dels Ok13, hvor det har
været vanskeligt at planlægge præcist og
dels unormalt meget langtidssygdom.
- driftsindtægter i form af tilskud til
internationalt arbejde.
Usikkerhedsfaktorer: Ministeriets dispositionsbegrænsning og forbrug af selvrisiko.

5. Idrætshal - bilag

6. Aldersfordeling på lærerne - bilag

7. Indslusning, starten på skoleåret 2014-15

8. HF-uddannelsen, et nyt HF

9. Resultatlønskontrakt
a. Evaluering, 2013-14
b. skoleåret, 2014-15

Udarbejdelse af lokalplan. Vi afventer herfra
behandlingsgangen i Varde Kommune. PFH
undersøger, om der er formuleringer i
materialet, som sætter begrænsninger for
udnyttelsesgraden.
Bilaget viser alderssammensætningen.
Hovedproblem: De naturvidenskabelige fag.
Bestyrelsen overvejer, om de kan være
behjælpelig.
FO har været ude i førsteårgangsklasserne
(hf og stx) med et spørgeskema. Svarene giver ikke
anledning til særlige bemærkninger. De nye
studerende ser ud til at være kommet godt i gang.
Hovedkritikpunkt: Den nyindførte ”makkerordning” – den rummer både fordele og ulemper.
HF optager os meget, da vi (som andre gymnasier)
må bestræbe os på at gøre det bedre. Et nyt
koncept: En første-hf med overskriften anvendelsesorienteret og en første-hf med overskriften
innovation. Stor læreropbakning.
Kontrakten for 2013-14 fik en opfyldelsesgrad på 91.
Kontrakten for 2014-15 rummer de rigtige temaer.
Vi beder Deloitte/Erik Pedersen om at kommentere
det målbare.

Næste møde: torsdag den 11. december kl. 17.00
10. Eventuelt,
herunder kommende møde
torsdag den 11. december

FO
10/10-14

Underskrifter

