Varde Gymnasium
Skolebestyrelsesmøde
Møde:
Til stede:

Mandag den 20. marts 2017 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Preben Friis-hauge, Søren Erichsen, Stig Leerbeck, Finn Olsen,
Bjarne Jørgensen, Carl Dinitzen, Kimi Kreilgaard, Nadija Guled, Lise Daugaard

Mødet hævet: 20.00
DAGSORDEN:

REFERAT:

side 1

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

Intet

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

CD fortsat tillidsmand, ingen suppleant.

3. Nyt fra Elevrådet

Elevrådet laver selvevaluering. Højt aktivitetsniveau,
stort engagement, senest Valentinsuge.

4. Årsregnskab 2016 – BJ/Erik Pedersen, bilag

BJ kommenterede årsregnskabet:
Årsresultat 3,1 mill.; selv om det er mindre end i
2015, er det i allerhøjeste grad tilfredsstillende, når
man sammenligner med andre gymnasier. Årsager
til de kommende års strammere økonomi: Nedgang
i elevtal/ungetal uden for de større byer og indbetaling til omprioriteringspuljen og til erhvervsuddannelsesreformen.
Ejenkapital 28,6 mill.
Soliditet
52,9
Likviditet pr. 31.12 8,3 mill.
Idrætshallen er for øjeblikket financieret udelukkende af skolens eksisterende økonomiske resssource. Der vil efterfølgende i et vist omfang blive tale
om en lånefinanciering. Størrelsen af låneoptag
afgøres senere. Arbejdsgruppen (TR, SE, BJ, FO)
kommer sandsynligvis med udspil ved det ordinære
sommermøde.
Erik Pedersen: Meget flot resultat. På næsten alle

parametre over landsgennemsnittet. Antallet af
undertimer er uhyre lavt. Mængden af overtimer
halveret (”Et flot ryk”).
Vedr. it-systemerne: Stadig udfordringer, og vi skal
som alle institutioner være opmærksom på persondataloven.
Samlet konklusion: Et fornemt resultat. Ingen kritiske bemærkninger, budget 2016 svarer til årsregnskab 2016, og VG’s økonomi er solid.
Bestyrelsen udtrykte meget stor tilfredshed.

5. Søgetal - FO

Der er tale om en nedgang i stx-tallene i Ribe,
Grindsted, Vejen og Varde. Nedgang på Rybners,
fremgang på EG.
Vedr. HF: Samme niveau som i 2016. Vi håber på
to næsten fyldte klasser.
I Sydvestjylland har der været en markant fremgang
i søgetal på hf-uddannelsen. Specielt EG har fået
mange ansøgere. Til gengæld har Rybners et større
fald af ansøgere til HTX.
Ungetallet vil i årene fremefter være stabilt i
Esbjerg og Kolding og vigende alle andre steder i
Sydvestjylland og Sønderjylland.

6. Budget 2017 – BJ, bilag

Der var fremlagt tre modelberegninger ud fra
klassedannelse og elevtal:
a. 140 stx-elever, 5 klasser
56 hf-elever, 2 klasser
b. 150 stx-elever, 6 klasser
56 hf-elever, 2 klasser
c. 150 stx-elever, 6 klasser
50 hf-elever, 2 klasser
Bestyrelsen ønskede model c som budgetberegningsgrundlag, hvilket signalerer et underskud på
274.000 kr.

7. Energitiltag (ventilation), låneoptag – BJ,
bilag følger

3 firmaer har budt på licitationen. Det billigste fra
Lassen Ventilation. Der er to indgange: Med og uden
radiatorer. Bestyrelsen besluttede at iværksætte
tilbuddet med klassefløj med udskiftning af radiatorer,
kantine/festsal og gymnastikbygning samt CTS.

Samlet pris ca. 5,8 mill. Omfang af lånefinanciering vil blive vurderet i sammenhæng med
lånefinancieringen af idrætshallen.
8. HTX, orientering –BJ, bilag

De politiske partier har ytret ønske om en større
geografisk spredning af HTX-uddannelsen.
Vi har kontaktet Ministeriet for at høre nærmere.
Bestyrelsen støtter, at VG/den daglige ledelse prøver
at oprette HTX på Campus Varde. Det er vigtigt,
at Varde Kommune og det lokale erhvervsliv bakker
markant op.
PFH: Vil gerne arbejde for det i regionen. Initiativet viser flot helhedstænkning fra gymnasiet.

9. Campus-Varde, proces og visionstænkning - TR,
bilag

TR redegjorde for den påtænkte proces i forbindelse med visionstænkning:
1. præliminær visionstænkning
2. analyse af fokuspunkter og temaer
3. visionsudarbejdelse
Der bliver dannet en koordinationsgruppe med
repræsentanter fra Campus, Varde Kommune og
erhvervslivet. Invitationer udsendes i begyndelsen
af april.
CD redegjorde for arrangementet den 17. marts,
hvor eleverne på Campus (10-i-Campus, Varde
Handelsskole, VG) drøftede Campus. Det udarbejdede og indleverede materiale vil indgå i det
videre arbejde (næsten 1000 besvarelser).
Medarbejderne på Campus vil blive inddraget i
visionsarbejdet.
SL ønskede, at tanken om en anden struktur/organisationsform (fusion) indgår i analysearbejdet.
For at give bestyrelsen mulighed for også i den
indledende fase at præge processen bliver der
indkaldt til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

10. Eventuelt

PFH roste den store skolefest.
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Underskrifter

