Varde Gymnasium og HF-kursus
Skolebestyrelsesmøde
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kl. 19.30

DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

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

Intet, referat fra sidste møde godkendt.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Intet

3. Nyt fra Elevrådet

Intet

4. Profilering af VG (PE)

Per Eslund redegjorde for det konkrete arbejde ud
fra følgende overskrifter:
- baggrund
- historisk, hvad vi har gjort
- status
- fremtidstanker
Der er opstået en massiv øget kunkurrence mellem
skolerne/institutionerne efter overgang til selveje.
Det øgede fokus på økonomi/taksametre hænger
desuden sammen med et faldende børne- og ungetal.
Ligeledes er der et markant forsøg på at fremme
erhvervsuddannelserne, hvilket ikke mindst i denne
del af landet kan betyde færre på de gymnasiale
uddannelser.
Vi har i en periode haft to arbejdsgrupper:
a. en brandinggruppe
b. en pressegruppe
Brandinggruppen har fornyet hjemmesiden og i
høj grad formået at integrere de sociale medier.
Vi er bevidste om, at en orienterende tilgang med os
selv som den formidlende part skal erstattes af det
brugerorienterede, hvor de unge gøres aktive og
medskabende. En skole i evig dialog.
’Likes’ gør det ikke – afgørende er det, at interak-

5. a. Budget 2016 – bilag
b. Budget 2017 - bilag

6. Energitiltag – bilag (BJ)

tionen er i centrum.
Skolen har ansat 7 elevambassadører, som blandt
andet står for events og er stemningsskabende.
Vores elever er i centrum under besøg af gæstende
elever.
Overordnet set er bestræbelsen hele tiden at være
tilstrækkelig idérig og finde på nyt.
Vedr. pressegruppen: pressegruppen har gjort et
stort arbejde, men har oplevet, at det er svært for
Campus Varde at komme i medierne (J.V.). Derfor er
der sket en omstrukturering og vi har allieret os med
ekstern ekspertise.
Initiativerne fik markant opbakning fra bestyrelsen.
a. Budget 2016
Budgettet ligner det tidligere udsendte og
drøftede i bestyrelsen (24. okt. 2016). Det
er ledelsens opfattelse, at ”tallene ikke bliver
dårligere” i det afsluttende årsregnskab.
To ting kan forårsage en mindre forbedring:
- at skolens selvrisiko kun bliver brugt i
i beskedent omfang
- en eventuel rest på kontiene (blandt andet
fagkontiene) ikke bliver brugt.
Bestyrelsen var særdeles tilfreds med budgettet og så frem til et pænt årsregnskab.
b. Budget 2017
Der finder en yderligere beskæring sted af
taksametrene (omprioriteringsbidrag og
medfinanciering af erhvervsskolereformen).
Indregnet et skønnet låneoptag på 10 mill.,
2% fastforrentet i forbindelse med idrætshal
og eventuelle energitiltag.
Bestyrelsen fandt budgetopstillingen for 2017
særdeles tilfredsstillende og udtrykte håbet
om, at tallene holder.
Det er bestyrelsens opfattelse, at ”komfortgevinster”
i form af et forbedret undervisningsklima skal være
i centrum. Desuden er det vigtigt i udbudsmaterialet
tydeligt at markere de primære og sekundære krav.
Flere spørgsmål af teknisk art står uafklarede.
Alligevel er det bestyrelsens opfattelse, at vi skal
arbejde videre med projektet: først i det nye år
udarbejdes et udbudsmateriale, hvor repræsentanter
for bestyrelsen (TR, SE) er inde over. Materialet
danner baggrund for at indhente tilbud på renovering af ventilationssystemet inden næste møde i

bestyrelsen i marts, hvor punktet tages op.
7. Hvorfor skal vi styrke Campus Varde?
- en drøftelse

8. Eventuelt, herunder forslag til kommende
mødedato: 16/3, 20/3 eller 21/3

FO 19/12-16

Underskrifter

Uddannelsesforum Varde havde indkaldt til et møde
den 3. november ved to overordnede temaer:
a. Karrierefokus
b. Campus i Varde – Hvordan kan vi styrke
Campus Varde?
Da der kom for mange afbud (Erhvervenes Dag i
Esbjerg) måtte mødet rykkes til den 25. april 2017.
Handelsskolens bestyrelsesformand, Per Bovien,
og TR har været indkaldt til to møder på Rådhuset
for at drøfte Campus. Rådhuset har arbejdet på et
særligt kommissorium, hvor en særlig task force
blandt andet skal sammenligne Campus Varde med
andre Campus-dannelser.
Den 3. januar er der på ny møde på rådhuset. Denne
gang er også den daglige ledelse på Campus indkaldt
(Bettina Mogensen og Finn Olsen). Det står endnu
uvist, i hvilken udstrækning det er ’tilladt’ at
informere hele bestyrelsen og de daglige brugere
af Campus.
Bestyrelsesformændene (Per Bovien og Torben
Rosenørn) har pointeret, at organisations- og
strukturdrøftelser skal følge efter substans- og
formålsdiskussion.
Campus Varde blev påbegyndt I 2011. I anledning
af 5-årsjubilæet finder vi på Campus, at det er
naturligt at foretage en evaluering: Hvad har vi opnået, og hvor skal vi hen? Handelsskolens og VG’s
bestyrelser vil på et fællesmøde den 8. februar 2017
forberede en Campus-konference (17. marts), hvor
alle daglige brugere drøfter Campus.
Preben Friis-Hauge informerede om, at der vil
blive endnu bedre trafikforbindelser fra den nordlige del af kommunen til Campus Varde, ligesom det
vil blive lettere for de unge at komme til de
tekniske uddannelser på Rybners i Esbjerg.
Kommende møde bliver mandag den 20. marts kl. 17

