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

I Regionen er konstitueringen efter valget endnu
ikke på plads. For at styrke uddannelsesdimensionen
er der oprettet et særligt uddannelsesudvalg.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Lærerne er optaget af reformimplementeringen.

3. Nyt fra Elevrådet

Da de endelige stamklasser på stx først er blevet
dannet for nylig, har det trukket ud med oprettelsen
af det nye elevråd. Nu er processen ført til ende
med formandskab og de særlige poster/funktioner.

4. Økonomi, - budget 2017 (bilag)
- budget 2018 (bilag)

a. Budget 2017
Ud over det skitserede overskud på 300.000
kr. forventer vi, at der bliver en rest på vedligeholdelseskontoen. Undgår vi ulykker/
uheld for resten af kalenderåret 2017, vil vi
desuden redde forsikringsselvrisikoen.
Forhåbentlig vil disse beløb ikke blive brugt
(fuldt ud).
Samlet set er der derfor forhåbentlig tale om
et overskud på ca. 1 mill., hvilket må betegnes som særdeles tilfredsstillende.
b. Budget 2018
Der er foretaget en teknisk fremskrivning af
kontiene fra 2017, idet der dog har fundet en
beskæring sted af undervisningsmiddelkontoen med 200.000 kr. (1,1 mill. til 0,9
mill.), ligesom nogle andre konti er blevet

nedtonet i mindre omfang. Alligevel er der
tale om et underskud på 1,8 mill. som
udgangspunkt. Der er indregnet en
dispositionsbegrænsning på 100.000 kr.,
forsikringsselvrisikoen på 450.000 kr. og
et beløb til dækning af overtimer på
660.000 kr.
I begyndelsen af 2018 vil ledelsen fremlægge
et sparekatalog. Medarbejdersiden gav udtryk for, at man gene ville bidrage med
konstruktive løsninger.
Det blev bemærket, at de finansielle omkostninger i 2017 er større end i 2018. Det skyldes gebyrer i forbindelse med vores
låneoptag (91.000 kr. x 2).
5. Campus - dimensionen

På det kommende møde i koordinationsudvalget er
fokus rettet mod:
a. Varde Kommunes bidrag til et stærkt
Campus Varde
b. En samlet vision for Campus Varde
Elevernes og medarbejdernes idékataloger vil blive
inddraget i det videre forløb.

6. Stx- og hf-reformen, oplæg ved
uddannelseslederne Daisy Nørtoft og Per Eslund

DN og PE redegjorde for stx- og hf-reformen.
Kompetence-begrebet står centralt med udmøntning i kompetencemål samt vægt på læring og
metode.
Nøgleord: innovation, karrierelæring, global kompetence, digital kompetence. I centrum står overvejelser over, hvad fagligheden kan bruges til under
og efter uddannelsen.
Fokuspunkter:
a. formål med grundforløbet
b. det nye faglige samspil, der erstatter ’at’
(almen studieforberedelse) – herunder
særlige praktikforløb på hf på basis af de
særlige fagpakker
c. formativ evaluering, som gene skal være en
stor motivationsfaktor for eleverne både på
stx og hf.
Med reformen er der oprettet en særlig timepulje
for at styrke den enkelte elevs skriftlige færdigheder, ligesom der indgår en række understøttende
og udfordrende aktiviteter i og uden for fagene.
Ministeriet har understøttet implementeringen med

kursusaktivitet for lærerne
12. Eventuelt
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Underskrifter

Vi er endnu ikke bekendt med bestyrelsens udseende
for den næste 4-årige periode.
Torben Rosenørn takkede for den fine indsats i 2017.

