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

Onsdag den 3. juni 2015 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Preben Friis-Hauge, Stig Leerbeck, Lene Bech
Jeppesen, Finn Olsen, Bjarne Jørgensen, Ida Bech Kargo Karlsen, Mathilde
Lindgaard Møller, Lise Daugaard

Mødet hævet:

kl. 19.00

Dagsorden:
DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

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

Meddelelser:
a. Stillingsopslag – det er svært at få
akademikere væk fra storbyerne
b. Frafald er lidt større end de sidste par år.
Stadig er vi dog på et lavt niveau sammenlignet med landsgennemsnittet.
c. JydskeVestkysten har omtalt svineri på
nordsiden af Campus (Solskinspromenaden) i forbindelse med rygeområdet uden
for skolens matrikel.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

PR har drøftet Campus. Man indgår meget gerne
i Campus-samarbejdet og i Campus-fællesskabet.

3. Nyt fra Elevrådet

Årbøgerne er blevet færdiggjort.

4. Økonomi - bilag

Der kalkuleres med et overskud på årsbasis på
ca. 1,9 mill., hvilket er 1,4 mill. under det
tidligere skitserede:
De væsentligste årsager:
- dispositionsbegrænsning på 1% er nu
fuldt ud indfaset
- et lidt større elevfrafald
- nogle 1g’ere har trukket sig
- øgede lønomkostninger
- en større renovering af det store vinduesparti i Festsalen

5. Foreløbig status vedr. idrætshal

Der er udsendt udbudsmateriale til 6 firmaer.

Ved den ”omvendte” licitation er beløbet sat
til 11,5 mill. kroner. Desuden er der afsat
500.000 kr. til halgulv – en opgave som vi selv
varetager. Samtidig er der udarbejdet en tidsplan for processen, ligesom der er nedsat et
bedømmelsesudvalg bestående af bestyrelses
formand, repræsentanter fra skolen (ledelse,
idrætslærer) og særlige rådgivere. Der vil
i forbindelse med licitationen blive indkaldt til
et ekstraordinært bestyrelsesmøde i august.
6. Campus Varde. Debat med udgangspunkt i
materiale fra JydskeVestkysten - bilag

7. Tilrettelæggelse af skoleåret 2015-16.

8. Eventuelt, herunder datoer for kommende møder

JydskeVestkysten har i 6 større artikler portrætteret Campus Varde. Artiklerne er meget
forskelligartede, men avisens konklusion er, at
Campus-fællesskabet bør styrkes – eventuelt
gennem en egentlig fusion.
Ledelsen finder, at Campus Varde er kendetegnet ved at være en af de Campus-dannelser,
hvor samarbejdet mellem institutionerne er
mest udbygget, når det gælder faglighed,
formidling og skoleudvikling. Avisens kendskab
til de andre Campus-dannelser synes (desværre)
beskeden. Bestyrelsen tilsluttede sig ledelsens
opfattelse, men Campus Varde bør være bedre
til at informere om sammenhængskraften.
Campus-samarbejdet vil komme op på et
kommende bestyrelsesmøde.
Klassedannelse og time- og fagfordeling er under
udarbejdelse.
Kommende møder:
-

FO
24/8-15

Underskrifter

21. oktober kl. 17.00
16. december kl. 17.00

