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

Onsdag den 16. december 2015 kl. 17.00
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REFERAT:

side 1

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

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

a. Mens der i 2014 blev gennemført medarbejderudviklingssamtale, har vi i 2015
haft medarbejdersamtaler med fokus på
opfyldelse af porteføljerne for skoleåret
2015-16.
b. For at markere ”Åbent Musikhus” har
der været afholdt nogle arrangementer,
hvor lokalsamfundet har været inviteret
(Musikmatiné, Carl Nielsen aften, julekoncert).
c. Efteruddannelse i Campus-regi.
- Fagspecifikt i dansk, november 2015
- 17. marts 2016 overordnet tema
Campus-fest den 4. december 2015.
d. Åbent Hus-arrangement den 23. januar
2016
e. Vi har meldt os ind i Bestyrelsesforeningen – i tider med omprioriteringsbidrag i
de følgende år er det vigtigt at stå
sammen.
a. Bekymring for besparelser. På PR har
ledelsen fremlagt omfattende talmateriale for de kommende år om økonomi,
ungdomsårgangens størrelse, gymnasiefrekvens m.v.
Overordnet spørgsmål:
Hvad vil vi med VG – og hvad kan vi?

Ledelsen lancerer ”Projekt Åben Skole”.
b. Lærere, studievejledning og ledelse har
deltaget i et Campus-arrangement om
stoffer.
3. Nyt fra Elevrådet
-

Elevrådet har meldt sig ind i DGS
(Danske gymnasieelevers Sammenslutning).
Et ønske om, at lektiecaféen kan udbyde flere fag.

4. Budget 2015 - bilag

Budget 2015
- ændringer i forhold til tidligere
udmeldt:
- censorudgiften er blevet lidt større
- i forbindelse med lønudgifter er
overtimeforbruget blevet mindre end
først antaget
- under andre ordinære driftsomkostninger er der 3 x 25.000 kr. til firmaer i forbindelse med idrætshallicitationen og udgifter til jordbundsun-dersøgelser.
- overskuddet kan komme tæt på 4 mill.,
hvis vi ”redder” et udestående på en
halv million som selvrisiko (forsikring).
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det
forventede resultat.

5. Budget 2016 - bilag

Budgetprognosen indeholder et omprioriteringsbidrag på 2%. Bestyrelsen tog prognosen til
efterretning.

6. Overordnet beregning for de følgende budgetår
(2017-2025) - bilag

Langtidsprognosen er justeret med de nyeste udmeldinger og indeholder således et akkumuleret
omprioriteringsbidrag frem til 2019.
Andre udgifter gælder dels taksameterudligningen
mellem stx og hhx og dels betaling til erhvervsskolereformen. Der er beregnet ud fra en gymnasiefrekvens på 25% (ca. 12% under landsgennemsnittet).
Små lønstigninger er indregnede, mens prisstigninger er udeladt. Der er indregnet et låneoptag
i forbindelse med halbyggeriet med en fast rente
på 2,5%.
(Der blev omdelt bilag om egenkapital og likviditet. Her indgår et låneoptag ikke).
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med

langtidsprognoserne.
Det er vigtigt, at ressourcerne bliver brugt på
fornuftig vis til læring og undervisning.
De røde tal stabiliserer sig op gennem 2020’erne.
Vi har tid til at indrette os på de mere vanskelige
år og således forberede de nødvendige indgreb.
7. Det landsdækkende rektormøde i Nyborg
overvejelser om de kommende år (FO)

8. Idrætshal - status

9. Måling af gymnasier – Dansk Erhverv
10. Projekt ”Åben Skole”

11. Eventuelt, herunder datoer for kommende møder
- forslag: mandag den 14. marts kl. 17.00
tirsdag den 14. juni kl. 17.00
FO
8/1-16
Underskrifter

FO orienterede. Der blev overraskende lidt om
økonomi. Kommende uddannelsesreformer var
heller ikke et tema. Samlet set var rektormødet
uden større nyheder.
Vi har haft en række møder dels med Ries og
Pedersen og dels med Varde Kommune.
Det viser sig, at gymnasiet mangler en brandvej
fra øst, idet den eksisterende sti ikke kan bruges.
Her skal der findes en løsning, og den bedste
mulighed er at gå sydover fra vest. Indgang fra
nord eller øst vil være dårligere og dyrere. Sydløsningen gør, at problematikken kædes sammen
med halbyggeriet. Pris: 100.000 kr.
Problem: Slugten, terræn mod syd. Skal jorden
jævnes ud eller køres bort? Udjævningen støder
sig på lokalplanens krav (BJ redegjorde for
højdeforskellene – koterne). Bortkørsel vil give
en merudgift på 200.000 kr. (max). Bestyrelsen
støtter. Hallen vil have stor positiv betydning for
VG/Campus.
Kommunen har været meget hjælpsom og positiv
under processen, herunder i forbindelse med
grave-, støbetilladelse.
Udsættes.
FO omtalte tre elementer i projekt ”Åben Skole”,
der skal køre i skoleårene 2016-17 og 2017-18:
a. studieretningsprofilering og udadrettede
aktiviteter
b. pressegruppe
c. særlig orienteringsindsats for potentielle
elever – ikke mindst drengene
Vi arbejdede med at finde de kommende mødedatoer – se vedhæftede doodle.

