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side 1

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

Referatet godkendt.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Lærerne er kommet godt i gang med det nye
skoleår. Særlige aktiviteter:
- indslusning af 1. årgang
- særligt HF-introduktionsforløb
- musikalsk workshop
- Vi’go-dag
- Campus-løb
- (Campus-fest den 4. december)
Lærerstaben er bekymret for de udmeldte landsdækkende besparelser i uddannelsessektoren.

3. Nyt fra Elevrådet

”Det kører, som det skal”. Flere nye elevinitiativer. Særligt Elevråds-arrangement på skolen
søndag den 18. oktober – man satser på et
arrangement yderligere til foråret.
Fint med den øgede HF-profilering.

4. Økonomi (bilag – BJ)

Budgetoverslaget er ca. 200.000 kr. bedre end
det tidligere fremlagte. Det skyldes hovedsagelig
et lidt gunstigere elevtal, censorudligningsordningen og en mindre renteudgift.
Opstillingen er inklusiv ressourceforbruget i
forbindelse med udskiftning af alle skolens kopimaskiner (ca. 400.000 kr.) Der er på enkeltkonti
placeret 500.000 kr. som selvrisiko og 300.000
kr. til bygningsvedligehold. Bestyrelsen finder, at
budgettet ”ser meget fornuftigt ud.”

5. Omprioriteringsbidrag (bilag – FO)

Flere bestyrelsesmedlemmer beklagede det store
omprioriteringsbidrag. Der udspandt sig en
debat om ministerielle skrivelsers begrebsapparat og kommunikative gennemslagskraft.

6. Idrætsfaciliteter (BJ)

Der har været afholdt en række møder med vores
byggerådgivere og ”Ries og Pedersen”. Vi
mangler at få de sidste detaljer på plads.
Desværre er der opstået en uforudset merudgift,
da det viser sig nødvendigt at flytte nogle af de
store kommunale rørledninger. For at redde de
skitserede badekabiner valgte bestyrelsen at give
en ”tillægsbevilling” på 150.000 kr. Bestyrelsen
undrer sig over, at entreprenøren ikke på forhånd
havde taget højde for flytning af rørledningerne.
I det videre forløb udarbejdes det solide og detaljerede materiale, som er en forudsætning for opnåelse af byggetilladelse. Det er håbet, at det
egentlige grave- og støbearbejde kan gå i gang
kort tid efter årsskiftet.

7. Starten på skoleåret 2015-16

FO har været rundt i førsteårgangsklasserne med
et spørgeskema om forløbet i indslusningsfasen.
Svarene signalerer meget stor tilfredshed. Klasserne er i høj grad fyldt op, og holddannelsen
vedr. 2g, 3g og 2hf har fulgt elevernes ønsker,
samtidig med at det har været økonomisk rimeligt.

8. Aktiviteter og arrangementer

Aktivitetsniveauet har været højt. Ud over de
ovennævnte elevarrangementer har flere lærere
deltaget i aktiviteter uden for huset (eksempelvis
inden for naturvidenskab - ligesom skolen har
deltaget i naturvidenskabsfestivalen med flere
indslag).
Det er dejligt, at skolebladet Mercurius er genoplivet. Forberedelserne til den store skolefest
med opførelse af ”Hair” er gået i gang.

9. Resultatlønskontrakt (bilag)
a. Opfyldelsesgrad for 2014-15
b. Ny kontrakt 2015-16

FO redegjorde kort for hovedindholdet i kontrakten for skoleåret 2015-16. BJ og FO deltog ikke i
den efterfølgende drøftelse.
Den fremlagte evaluering for foregående skoleår
blev godkendt af Bestyrelsen.

Formanden tilretter udkastet for indeværende
skoleår i samarbejde med FO.
10. Benchmark af VG og andre ”målinger” (FO)

11. Eventuelt

En Benchmark af de danske gymnasier 2014 fra
Copenhagen Business School viser, at VG ligger
pænt i forbindelse med fastholdelseseffekten og
undervisningseffekten, når der er korrigeret for
folkeskole- og socioøkonomisk baggrund. FO
pointerede, at det altid er vigtigt at være forsigtig
og ikke at konkludere for markant ved at henvise
til mediernes brug af andre talstørrelser
(Esbjerg – eksempler).
a. Preben Friis-Hauge nævnte Region SydDanmarks Uddannelsesstrategi og
Syddansk Uddannelsesaftale, der giver
mulighed for en række initiativer (- VG
deltager i årene 2016/17 og 2017/18
sammen med 6 andre gymnasier i Region
Syddanmark i et projekt understøttet af
Regionen).
b. Anne: Til- og frakørende til Campus får
modstridende signaler p.g.a.
”hajtænderne”ved cykelstien.
c. Anne: Det er undertiden for varmt og
undertiden for koldt i undervisningslokalerne. FO-svar: Vi regulerer gerne i
de konkrete tilfælde, når vi får meddelelse
om problemet på kontoret.
Næste møde: 16. december kl. 17.00
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