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side 1

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

2. Nyt fra pædagogisk råd

3. Nyt fra Elevrådet

4. Årsregnskab 2015 – BJ/Erik Pedersen, bilag

a. TR refererede fra møde i gymnasieskolernes
bestyrelsesforening.
Særlige fokuspunkter:
- ønske om en mindre grad af specialisering og færre studieretninger
- faldende elevtal i de kommende år
- følgevirkninger af at indføre et adgangs- krav på eksempelvis 4
- skolernes økonomiske soliditet og robusthed i forbindelsen med besparelser og
omprioriteringer.
b. Lene Jeppesen udtræder af bestyrelsen og
bliver erstattet af skoleleder Ole Holm
Johansen fra Horne-Tistrup Skolerne.
En stor tak til Lene for indsatsen.
c. FO: Kantineregnskabet for Campus viser
2015 et beskedent underskud på 109.000 kr.
Det er således igen i år lykkedes at skabe et
flot resultat, som kun kan komme i stand
takket være en uhyre fornem indsats fra alle
kantinemedarbejderne.
PR-temamøde om rusmidler. Vi arbejder videre med
emnet og reviderer rusmiddelpolitik og handleplan.
Tid til terminsprøver og studierejser.
a. Øget interesse for DGS
b. Ønske om at lave ekstra klassefoto for de
enkelte afgangsklasser.
BJ fremførte ledelsens kommentarer til nogle af
nøgletallene i 2015-årsregnskabet.
Årsresultat viser et overskud på 5,1 mill.
Et forsigtigt skøn i december 2015 opererer med
3,4 mill. Differencen baserer sig især på besparelse
på statens selvfinanciering (forsikring 500.000,-),

et lidt større elevtal end budgetteret (450.000,-),
mindre forbrug på vedligehold (400.000,-) og mindre
udgift til kantinedrift (150.000,-).
Skolens egenkapital er forøget fra 20,4 mill. til
25,5 mill. Ligeledes er likviditeten forbedret (med
3,6 mill. til 19,3 mill.), ligesom soliditetsgraden er
forbedret.
På landsplan ligger VG fint placeret på de forskellige måleparametre for 2015. Ledelsen er således
tilfreds med resultatet.
EP gennemgik de væsentligste punkter i såvel
Årsrapport 2015 som Revisionsprotokollat til årsrapport 2015. EP tog udgangspunkt i Protokollatet
(s. 215), hvor der er foretaget en sammenligning
af institutionens omkostninger pr. 100 årselever
samt årsværk for 2014 med landsgennemsnittet for
de gymnasier, der har et antal årselever, der ligger
mellem 500 og 700. VG ligger på alle parametre
bedre end landsgennemsnittet i 2014, hvilket vidner
om en høj grad af effektivitet. Alle de økonomiske
nøgletal er fine, omend VG har et overtimetal, der
er en hel del over forbruget på andre skoler. VG
har få undertimer.
Til trods for den solide økonomi er skolens lønniveau højt, ligesom det på ingen måde er fornemmelsen, at VG har et lavt aktivitetsniveau.
EP konkluderede, at der er tale om et meget flot
resultat, og han havde ingen kritiske bemærkninger.
Samtidig var det hans opfattelse, at det er vigtigt
for skolen at konsolidere sig i de gode år, for
hårde tider er i vente både p.g.a. vigende taksametre og vigende elevtal.
Bestyrelsen udtrykte afslutningsvist stor tilfredshed.
5. Søgetal og klassetal 2016 - FO

stx 2014: 190
stx 2015: 183
stx 2016: 166

hf 2014: 45
hf 2015: 54
hf 2016: 43

Det er ikke muligt præcist at sige, hvad faldet på
stx fra 2015 til 2016 skyldes. En forklaring kan
være den mindre ungdomsårgang (2015: 740 –
2016: 697), en anden forklaring kan være det
markante ønske om at få flere unge ind på erhvervsuddannelserne.
6. Budget 2016 – BJ, bilag

BJ redegjorde for budget 2016.
Mens vi tidligere har regnet med 7 nye stx-klasser,
er der nu taget udgangspunkt i det konkrete søgetal,
som svarer til 6 nye 1g-klasser. Resultatopgørelsen
viser fortsat et overskud (2,2 mill.), omend det er
0,5 mill. mindre end tidligere budgetteret.
I 2011 fik vi foretaget en energimærkning. Vi vil nu
lade Ingeniørgruppen i Varde vurdere, om vi skal
iværksætte nogle af de konkrete forslag.
Bestyrelsen vil blive orienteret yderligere på et

kommende møde.
-

7. Siden sidst - FO

8. Idrætshal - BJ

9. Varde Kommunes ungepolitik, bilag

10. Eventuelt, herunder næste møde: 13/6-16

FO
4/4-16

Underskrifter

Den store Skolefest den 5. marts
Skolebladet Mercurius
Deltagelse i Samfundscup
Mødeaktivitet i Campus-elevrådet

Byggeriet skrider planmæssigt frem. Jævnlige
byggemøder, hvor skolen er repræsenteret.
Muligvis rejsegilde i begyndelsen af maj. Fortsat
håb om bygningsoverdragelse i midten af oktober.
Bestyrelsen tog det fremlagte materiale til efterretning.
Intet.

