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

Mandag den 13. juni 2016 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Stig Leerbeck, Ole Holm Johansen, Finn
Olsen, Bjarne Jørgensen, Bente Biltoft Hansen, Mathilde Lindgaard Møller, Anne
Rosendahl, Lise Daugaard

Mødet hævet:

kl. 19.00

Dagsorden:
DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

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

Bestyrelsen tog afsked med Mathilde Møller og Bente
Biltoft. Bestyrelsen bød Ole Holm Johansen velkommen.
Ingen meddelelser.

2. Nyt fra pædagogisk råd

Pædagogisk Råd har foretaget nyvalg til organer og
arbejdsgrupper.
Der lægges op til et samarbejde med Varde Museum.

3. Nyt fra Elevrådet

Eleverne er optaget af eksamenslæsningen.

4. Økonomi, budget 2016 – bilag (BJ)

Budgettallene minder om det tidligere fremlagte. Det
vil være meget tilfredsstillende, hvis det lykkes også i
2016 at have et overskud.

6. ”Energi-tiltag” (BJ)

BJ redegjorde indledningsvist for historikken i forbindelse med opførelse af solceller på hovedbygningen.
Der er tale om en fornuftig investering, idet det tidligere strømtilkøb er blevet reduceret fra ca. 500.000,til ca. 200.000 kr. årligt. Det overvejes, om det vil være
fordelagtigt med solceller også på den nye idrætshal.
Ingeniørgruppen Varde har uarbejdet en oversigt over
mulige energibesparelser på det eksisterende ventilationsanlæg. Materialet falder i tre dele:
1. Hovedbygning, undervisning (4,36 mill.)
2. Hovedbygning, festsal, kantine, foyer (700.000 kr.)

3. Gymnastiksalene (800.000 kr.)
Der vil i forbindelse med hovedbygningen være mulighed for en mindre ”pakke”. Under den efterfølgende
drøftelse blev det påpeget, at der kunne være adskillige vaskeligheder forbundet med at opnå de skitserede
forbedringer og den ønskede økonomiske gevinst.
Bestyrelsen anbefalede, at det økonomiske incitament
ikke blev det afgørende, da fortjenesten var usikker.
Størst stemning var der for de to mindre projekter.
Skolen arbejder videre og fremlægger nye beregninger
på oktobermødet.
5. Idrætshal, herunder lånefinanciering (BJ)

Opførelsen af hallen foregår planmæssigt. Der bliver
afholdt møder med entreprenøren hver 14. dag.
En merudgift på 40.000 kr. for at få kobberbelægning
på indgangspartiet, da det ikke er muligt at få den
samme farve og belægning som på musikhuset.
Vedr. låneoptag: Arbejdsgruppen finder, at vi ikke
er presset tidsmæssigt. Det betyder, at vi sandsynligvis
vil vente til foråret 2017. I så fald kan vi kæde det sammed med en fornyelse/omlægning af vores nuværende
F1-lån. Beløbsstørrelsen er anslået til 10 mill. plus
udgifter i forbindelse med energibesparende foranstaltninger.

7. Gymnasiereform 2016 (FO)

Aftalen mellem regeringen og forligspartierne er på
nogle punkter ikke helt entydig, så det bliver spændende
at følge udmøntningen i praksis.
Kompleksiteten i forbindelse med optagelseskriterierne
giver en vis fleksibilitet ude på institutionerne.
På VG-stx vil de øgede krav (karaktergennemsnit på 5
i standpunktskarakter) sandsynligvis medføre en reduktion på 4%, men nogle af de berørte ansøgere vil blive
optaget alligevel gennem optagelsesprøve og optagelsessamtale. På landsplan vil effekten sandsynligvis
være noget større. Der blev uddelt en oversigt over de
offentliggjorte forligspunkter.

8. Tilrettelæggelse af skoleåret 2016-17 (FO)
9. Projekt Åben Skole (FO)

På mange skoler strammer det til økonomisk og hvad
angår elevtal. Vi skal også være opmærksomme og
agtpågivende. Vi undgår afskedigelser for skoleåret
2016-17.

Det er ledelsens opfattelse, at vi ikke kan spare os til
overlevelse. Vi skal være omhyggelige med økonomien, men vi skal også forstå at gøre skolen attraktiv
ved at sikre en fortsat skoleudvikling. Der er blevet
udarbejdet et katalog med aktivitetspunkter (pkt. 18
får en anden formulering). Vi vælger nogle fokuspunkter ud til nærmere behandling. Bestyrelsen informeres efterfølgende.
10. Campus – samarbejdet (FO)

Eventuelt, herunder kommende møder

Et fortsat godt og mangefacetteret Campus-samarbejde.
Som noget nyt: Årets fodboldkampe (kvinder-mænd)
mellem Handelsskolen og VG samt fodboldkampe under
introduktionsfasen i august mellem 10-i-Campus,
Handelsskolen og VG.
a. Vi vil fremover udsende (elektronisk) lidt flere bilag (undertiden med påtegningen ’til
orientering’) og uddele færre på selve
bestyrelsesmøderne.
b. Kommende møder, forslag:
1. tirsdag den 11. oktober
mandag den 24. oktober
2. mandag den 5. december
tirsdag den 13. december
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Underskrifter

