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1. Meddelelser, herunder godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møde.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Referat fra sidste møde godkendt.
Meddelelser:
a. Vedr. rektors resultatlønskontrakt for
skoleåret 2014-15. TR og FO har set på det
tidligere udkast. Bestræbelsen er at bevare
det kvalitative og styrke det kvantitative/
målbare. Et redigeret udspil vil blive sendt
til alle bestyrelsens medlemmer.
b. FO redegjorde for aktuelle uddannelsespolitiske tiltag på landsplan i forbindelse med
en tilpasning af gymnasiereformen.
a. Pædagogisk Råd er optaget af gymnasiereformen og eventuelle forandringers indvirken
på VG.
b. Holdninger til de sociale medier.
Skolen vil skærpe elevkoncentrationen i
forbindelse med undervisning og læring.

3. Nyt fra Elevrådet

Elevrådet har afholdt filmcafé og juleklippedag.

4. Økonomi
- budget 2014 (bilag)
- budget 2015 (bilag)
- langtidsprognose 2015-2024 (bilag)
- elevprognose (bilag)

Det udsendte bilagsmateriale med budget 2014 er
indgang til det endelige årsregnskab, der fremlægges
på mødet den 17. marts 2015. Det forventede
overskud er tæt på 4 mill.
Ændringer i forhold til tidligere fremlagt budget
2014:
- den afsatte dispositionsbegrænsning fra
staten er blevet 188.000 kr. mindre end
først beregnet.
- udligningsordningen i forbindelse med
censur (eksamensafregning) er blevet

193.000 kr. dyrere end forventet, hvilket
betyder, at det budgetterede overskud er
blevet mindre.
- færre lønrefusioner, idet to medarbejdere i
fleksjob er stoppet.
- ordinære driftsomkostninger:
Skolens selvrisiko på 500.000 kr bliver ikke
brugt.
- ekstra udgifter til elektroniske tavler, indretning af dramalokale m.v. tages herfra.
Ledelsen finder, at regnskabet for 2014 tegner
fornuftigt.
Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed.
Vedr. 2015
Indtægtssiden er lidt mindre, da der finder en
reduktion sted af det statslige tilskud.
Lidt mindre udgift til løn, da der forudses lidt mindre
merarbejde, ligesom der kan være tale om
pensionering af et par ældre medarbejdere.
Langtidsprognose
Prognosen er baseret på forventede elevtal/
søgetal. Der kan forventes et markant fald i 2018 på
stx (op til 25%).
Taksterne fra Undervisningsministeriet har
faldende tendens. Som beregningsgrundlag er der
brugt 2017-takster. Der er indregnet et låneoptag
på 12 mill. i forbindelse med byggeriet af idrætshal.
Budgetårene 2020 og 2021 kan vise et lille underskud,
men det ser ikke bekymrende ud, da VG skulle være
i besiddelse af en robust egenkapital og solid
likviditet.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed.
BJ fremlagde oversigt over bygningsgennemgang,
forbedring og renovering. For øjeblikket er vi i gang
med en udskiftning af de gennem årene punkterede
ruder.
5. Undervisningsmiljøvurdering (bilag)
6. Arbejdspladsvurdering (bilag)

7. HF-uddannelsen, LA

Resultaterne af de gennemførte spørgeskemaundersøgelser viser stor tilfredshed med VG hos elever og
medarbejdere. Der vil i det følgende blive udvalgt
fokuspunkter og opstillet handleplaner.
HF-uddannelsen har i skoleåret 2014-15 vores
særlige interesse på både lærer- og ledelsessiden.
Generelt: HF-uddannelsen er brugbar for en række
unge, der ikke passer ind i uddannelsessystemet
andre steder. Mange er meget motiverede, andre
søgende. Uddannelsen bidrager til et socialt og
uddannelsesmæssigt løft for unge langt fra et
bogligt miljø.
Tendens i dag: Noget mindre målrettede, mindre
stærke.

Langt de fleste læser videre – ofte i Esbjerg på
korte eller mellemlange uddannelser.
Der har været afholdt kursus for hele lærerstaben
om HF. To indgange til den nuværende 1hf:
a. innovation
b. anvendelsesorienteret
Konkrete tilgange:
- landbrug
- krop og sundhed
- idræt
- Ungehuset
Ny indslusningsform, nye metodiske tilgange.
8. Skriftlighed (bilag), LA

9. Eventuelt, herunder datoer for
kommende møder

FO
8/1-15

Underskrifter

Fortsat arbejde med den skriftlige dimension.
”Tænkeskrivning” er lige så vigtig som ”Formidlingsskrivning”. Følge progression fra ”delopgave”
til ”helopgave”.
Kommende møder:
a. den 17. marts kl. 17.30
b. den 3. juni kl. 17.00

