Varde Gymnasium og HF-kursus
Skolebestyrelsesmøde
Møde:
Til stede:

Mandag den 23. juni 2014 kl. 18.00
Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Preben Friis-Hauge, Stig Leerbeck, Lene Bech
Jeppesen, Finn Olsen, Bjarne Jørgensen, Bente Biltoft Hansen, Ida Bech Kargo
Karlsen, Lise Daugaard

Mødet hævet:

Kl. 19.30

Dagsorden:
DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

1. Bestyrelsen konstituerer sig

FO bød den nye bestyrelse velkommen. En særlig
velkomst til de tre nye medlemmer (Lene Jeppesen,
Stig Leerbeck, Bente Biltoft).
Torben Rosenørn blev valgt til formand.

2. Meddelelser

Ingen meddelelser.

3. Økonomi – bilag følger

BJ redegjorde for økonomien her ved slutningen af
skoleåret. Indtægtssiden er hævet en anelse set i
forhold til forrige mødes tal, hvilket skyldes et lidt
større elevoptag specielt på HF.
Udgiftssiden er øget med noget mere. Det skyldes i
særlig grad større udgifter til lærerløn på grund af
merarbejde i væsentligt omfang. Årsagen er først og
fremmest flere langtidssygemeldinger (4) i indeværende skoleår. Også næste skoleår vil der blive tale
om en ekstra udgift, men forhåbentlig i mindre grad.
Der er afsat yderligere 700.000 til dækning, men
beløbet kan blive større. Øget udgift til halleje (idræt).
Konklusion: Til trods for de øgede udgifter ser den
samlede økonomi stadig tilfredsstillende ud.

4. Byggeri af idrætshal, BJ

VG er meget glad for, at Varde Kommune har givet
tilsagn om, at vi kan gå videre med forberedelserne
til opførelse af idrætshal på den af skolen ønskede
placering. FO takkede for den politiske velvilje.
Vi regner med herfra at indsende materiale til

udarbejdelse af lokalplan inden sommerferien.
5. Særlige fokuspunkter for skoleåret 2014-15,
Per Eslund

a. Visionsmøde i Vejers: Halvdelen af lærerkollegiet
og ledelsen drøftede fokuspunkter for skoleåret
2014-15.
Følgende punkter blev fremhævet:
- studieretningsprofilering på stx
- udvikling af samarbejdet inden for de enkelte
faggrupper
- fortsat markering af VG’s profil som
gymnasium og som aktør på Campus
- yderligere åbne skolen for omverdenen,
herunder etablere kontakt til erhvervslivet
b. Visionsmøde for Elevrådet.
Særlige punkter:
- bibeholde den sociale ramme og den sociale
aktivitet på VG, om muligt supplere yderligere
med konkrete tiltag.
- eventuelt oprette et socialt udvalg i den
enkelte klasse
- give Elevråd, Warwath, Mercurius, OD m.v.
gode vilkår
- sikre en fortsat udvikling i brugen af det
nyeste IT
c. Ledelses- og lærerrepræsentanter deltager på
landsplan i SIP (Skoleudvikling i praksis), en
sparring med andre skoler om skoleudvikling.
-

6. HF-uddannelsen, Per Eslund - FO

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at
Erhvervskontoret gerne hjælper med
erhvervslivskontakten.

HF-uddannelse er vigtig i det samlede uddannelsesbillede, men der er på landsplan problemer med
manglende motivation, forberedelse og frafald.
VG har i nogle år arbejdet specielt med HF, men vi
finder ikke, at vi altid har opnået de ønskede
resultater.
En særlig konferencedag om HF har fået os til at
omdefinere den traditionelle lektielæsning. Det
indikerer en styrkelse af den procesorienterede
læsning. Ligeledes vil vi øge vægten af det

anvendelsesorienterede.
Den ene af de to 1hf-klasser vil direkte benytte
overskriften ’anvendelsesorienteret’, mens den
anden vil have overskriften ’innovation’.
7. Eventuelt

-

-

Unescos Verdenskomité har optaget
Vadehavet på listen over de 1000 steder
i verden, som man skal værne om. VG har
arbejdet i flere fag og i flere sammenhænge
med Vadehavet som tema.
Torben Rosenørn opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at komme med forslag til
debattemaer.

Kommende bestyrelsesmøder:
-

FO
18/8-14

8. oktober kl. 17.00
11. december kl. 17.00

