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

Mandag den 24. oktober 2016 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Stig Leerbeck, Ole Holm Johansen, Finn

Mødet hævet:

Olsen, Bjarne Jørgensen, Carl Dinitzen, Anne Rosendahl, Kimi Kreilgaard, Lise
Daugaard
Kl. 19.10

DAGSORDEN:

REFERAT:

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

Formanden bød velkommen – en særlig velkomst
til Kimi og Carl som ny medlemmer.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Færre møder i PR end tidligere, men der er mulighed for at afholde flere, hvis det er ønsket. Især
temamøder kan være værdifulde.

3. Nyt fra Elevrådet

Vedr. mødet med de nye elever: ”Det er bare
hyggeligt!” Ny elevrådsformand: Nadija (2db)

4. Økonomi, budget 2016 – bilag, BJ

En række mindre korrektioner og supplementer:
- skolefesten dyrere end beregnet (udstyr,
annoncering)
- større udgifter til elevaktiviteter
- udgifter i forbindelse med resultatløn og
kvalifikationsløn.
- færre elever med ekstra A-niveaufag
- lidt større elevoptag end forudset
- tilførsel af midler fra censorudligningsordningen (eksamen)
Der kan komme nogle ekstraudgifter med afslutningen af halbyggeriet.
Reserven til selvrisiko (500,000 kr.) henstår fortsat
uberørt.
Generel drøftelse af ressourceanvendelse og VG’s
samlede økonomi. Kvalitet bliver målt både ved

udbud af aktiviteter og ved læringsdybde.
Samlet konklusion: Tallene ser pæne ud.

5. Halbyggeri, indvielse 6. december kl. 12.45

Tidsplanen er næsten overholdt. En forsinkelse i
slutfasen på et par uger skyldes lidt problemer med
gulvlægningen. Under hele processen har der været
et godt samarbejde med entreprenøren.
Indvielse den 6. dec. kl. 12.45 Eventuelt samarbejde
med Varde Kommune om idrætstalenter.

6. Starten på skoleåret 2016-17, PE

Der har igen ved skoleårets start fundet en lang
række begivenheder sted.
- Særlige introduktionsforløb blandt andet
med ud-af-huset-aktiviteter. 1hf har været
på aktivitetstur i nærområdet, mens 1g,
som noget helt nyt har været på introtur
med teambuildingsøvelser ved Houens
Odde (Kolding). Sidstnævnte var en meget
stor succes ifølge elever og tilstedeværende
lærere.
- Særligt musikalsk fællesarrangement for 1gog 1hf-klasserne.
- Berliner-Funk og fredagscafé.
- Vadehavsfestival/Eremit/Casper Mikkelsen.
- ”Vild med VG-dag”.
- Fodboldturnering for 1. årgang på Campus
- Stort Campus-løb
- Rejseaktivitet udenlands/venskabsskoler.
- Naturvidenskabsfestival for gæster og
forældre – heldagsarrangement.
Tema: ”Hjerte og hjerne”.
- Samarbejde med Aalborg Universitet Esbjerg.
- Livestreames, tre aftener:
”Kom tættere på stjernerne”.
- VG’s astronomihold har vundet den landsdækkende SONG-konkurrence med idéen om
at sammenligne et spektrum af Mars med
solens spektrum.
- 3 åbne aftenkoncerter i Musikhuset:
a. Rock (egne kræfter)

b. Fløjte/klaver (italienske musikere)
c. Jazz (fremtrædende danske navne)

7. Det skriftlige arbejde, FO

I de senere år har der været fortsat øgede problemer
med aflevering af skriftlige arbejder. Det gælder
på landsplan og hos os. FO har opstillet 10 bud,
som fra skoleåret 2016-17 skal overholdes.
Eleverne skal på de afleverede opgaver skrive deres
tidsforbrug på. Overholdes fristen for aflevering
ikke, skal faglærer og elev indgå en kontrakt med
et nyt afleveringstidspunkt. Overholdes dette ikke,
er der fredags-skrivefængsel og særlig FO-task
force. Også andre sanktioner kan komme på tale,
jævnfør de 10 bud. Bestyrelsen støtter bestræbelsen.
Det er vigtigt hele tiden at kommunikere ordningen
ud. Ledelsen evaluerer løbende og vender tilbage
til bestyrelsen.

8. Campus-Varde: 5 år. Optakt til evaluering og
efterfølgende status, FO

Campus Varde har eksisteret i 5 år, så det er
naturligt at se nærmere på, hvad der er kommet
ud af det, og hvor vi står. Det vil være naturligt, at
vi inddrager forskellige aktører og ledende personer i lokalområdet i evalueringen. En række
konkrete parametre skal hjælpe til at måle temperaturen. Bestyrelsen støtter idéen.

9. HTX på Campus Varde/VG? – nogle overvejelser, BJ-FO

I den indgåede aftale mellem regeringen og flertallet af Folketingets partier om styrkede gymnasiale uddannelser kan man læse følgende:
”Vurdering af geografisk tilgængelighed. For at
sikre, at alle kommende gymnasieelever så vidt
muligt har reel adgang til de forskellige typer
gymnasiale uddannelser, skal der foretages en
analyse af den geografiske fordeling af de nuværende
gymnasiale udbud. Det primære formål med analysen
er at afdække de områder i landet, hvor der måtte
mangle et erhvervsgymnasialt udbudssted (htx).
Det er målet, at især elever til htx ikke opgiver at
søge uddannelsen på grund af geografiske barrierer.”
Det er vigtigt at være opmærksom på elevprofil og
elevpotentiale, lærerbesætning og eventuelt
konkurrenceforhold til andre institutioner.
HTX på Campus/VG vil give os større gennemslags-

kraft.
Man kan forestille sig et intensiveret samarbejde med
Aalborg Universitet Esbjerg.
Man kan forestille sig , at det lokale erhvervsliv vil
bakke projektet op.
10. Resultatløn
a. resultatlønskontrakt for 2016-17
b. evaluering af resultatlønskontrakt 2015-16

11. Eventuelt

FO 7/11-16

Underskrifter

-

Intet

Udkastet til opfyldelsesgrad af resultatlønskontrakten 2015-16 blev godkendt.
Udkastet til resultatlønskontrakt 2016-17
bliver korrigeret på enkelte punkter og
sendt ud på ny. Senest 14 dage efter modtagelsen skal man melde tilbage, hvis man
ønsker noget ændret.

