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Mødet hævet:
DAGSORDEN:

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

REFERAT:

a. Referatet fra sidste møde godkendt
b. Meddelelser: Undervisningsministeren har
afvist, at Campus Varde kan oprette HTX.
Primær begrundelse: Vi vil svække elevoptaget på andre/en anden uddannelsesinstitution.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

PR har fået ny formand, og der er etableret et godt
samarbejde.

3. Nyt fra Elevrådet

Gymnasiereformen, hvor den endelige klassedannelse i 1g først finder sted efter efterårsferien, har
ført til, at der er oprettet et midlertidigt elevråd fra
skoleårets start. Arbejdet er kommet godt i gang.

4. Økonomi, budget 2017 - bilag

BJ redegjorde for det fremsendte bilag.
Bilaget viser et forventet beskedent overskud.
Som vanligt er der tale om et forsigtigt (konservativt) skøn. Muligvis vil vedligeholdelseskontoen
ikke blive brugt op, og desuden håber skolen på at
kunne bevare en del af den forsikringsmæssige
selvrisiko.
Samlet set finder bestyrelsen, at der tegner sig et
positivt billede.

5. Skoleårets start – 1. årgang

Som det har været tilfældet de tidligere år, er
starten på skoleåret 2017-18 præget af stor
aktivitet med en række særlige indslusningsarrangementer og events – der henvises til den særlige
kommunikationsplan. Kendte størrelser som campuscaféer, campus-fest, campus-løb er kombineret med
nye tiltag som fodboldturnering for førsteårselever
på Campus. I november følger campus – valgarrangementer. Desuden er der lavet en særlig campushjemmeside.

6. Ventilationssystem

Installeringen har fulgt det planlagte, så overdragelsen kunne finde sted umiddelbart efter sommerferien. Vi er nu i stand til at styre temperaturen i
de enkelte klasser, ligesom indeklimaet generelt er
bedre.
De kritiske bemærkninger om indeklima i Undervisningsmiljøvurderingen og i Arbejdspladsvurderingen stammer fra tiden før installeringen.

7. Campus-Varde

Såvel eleverne som medarbejderne har udarbejdet
et katalog med forslag til yderligere at styrke
Campus. Materialet vil blive brugt i den nedsatte
koordinationsgruppe, som har sit næstkommende
møde den 6. november.

8. Undervisningsmiljøvurdering – bilag

Ud fra en helhedsbetragtning omtaler eleverne VG
særdeles positivt. VG fremstår som en meget social
skole, hvor det er rart at være. Der er plads og rum
til alle. Glæde over det nye ventilationssystem.
Et problem med sen aflysning af moduler kan i en
vis udstrækning klares v.h.a. telefonkæder. Det
første spørgeskema er generelt og vanskeliggør
spørgsmål om undervisningens kvalitet. Der tages
højde for dette i det andet spørgeskema, hvor hver
elev har haft mulighed for at karakterisere op til tre
fag specifikt.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Undervisningsmiljøvurderingen.

9. Arbejdspladsvurdering - bilag

Overordnet set er der tale om et meget positivt
resultat. En høj procentdel (over 90%) karakteriserer VG som en god eller meget god arbejdsplads.
Specifikke udbedringsmuligheder ifølge handleplanen:
- datavejlederservicering er allerede udbedret
- ventilation, indeklima er allerede udbedret
- lærerne bestræber sig på at gøre det skriftlige
elevarbejde endnu mere anvendelsesorienteret
- SU-kortet kan tages i brug over for ikke-studieaktive elever
- medarbejdernes indflydelse på overordnede
beslutninger kan øges gennem øget synlighed
- udefra kommende faktorer øger risikoen for
stress hos den enkelte medarbejder
- ønske om tydelige porteføljer
- i en eller anden udstrækning nogle interkollegiale problemer, men det er svært at få

klarhed over det. Lærernes tillidsrepræsentant
og sikkerhedsrepræsentant undersøger fortsat.
Der er næppe tale om uløsbare vanskeligheder.
- den skriftlige information er allerede blevet
suppleret med mundtlige informationer i
mandags-fixtiden
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med Arbejdspladsvurderingen.
10. HTX

Punktet indgår under pkt. 1Meddelelser

11. Resultatlønskontrakt
a. evaluering af 2016-17 - bilag
b. kontrakt 2017-18 - bilag

Bestyrelsen tilsluttede sig begge udkast.

12. Eventuelt

Intet
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