VARDE GYMNASIUM OG HF
SKOLEBESTYRELSESMØDE
Møde:
Til stede:

Torsdag den 15. marts 2018 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Søren Erichsen, Preben Friis-Hauge, Ole Holm Johansen, Carl Dinitzen, Lise
Daugaard, Bjarne Jørgensen, Finn Olsen, Kimi Kreilgaard, Amalie Hafid Pedersen

Mødet hævet: kl. 18.30
DAGSORDEN:

REFERAT:

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

Ingen meddelelser

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

CD refererede til sidste PR-møde og nævnte en lang
række aktiviteter:
- Kvalitetssikring af aktiviteter i forbindelse med de
nye reformer
- AT-fagligt samspil
- Den nye planlægning af de større skriftlige arbejder
og andre skriftlighedsformer. Formativ evaluering.
- Campus-dimensionen: Særligt gymnasiespor på
10-i-Campus
- Internationalt samarbejde
- Projekter: Voyager-projekt, diabetesprojekt, tværgående matematik-projekt.
Det er væsentligt, at alle kolleger er bevidste om ’aktivitetshelheden’.

3. Nyt fra Elevrådet

FO har holdt møde med Elevrådet og drøftet to temaer:
a. særlige VG-forhold i dagligdagen
b. Campus-dimensionen, herunder den rette balance mellem VG og Campus Varde.
Elevrådet er enig med Campus-elevrådet om, at
den rette balance er fundet, da begge finder, at
man gerne vil kombinere de mange fælles Campus-aktiviteter med skolespecifikke aktiviteter.

4. Årsregnskab 2017
- bilag (Deloitte, årsregnskab og revisionsprotokollat)

BJ: Årsresultatet 2017 er på 0,6 mill. kr., hvilket betyder, at
egenkapitalen øges fra 28,6 til 29,2 mill. kr. Skolens budget
påvirkes nu markant af den årlige besparelse på 2% og af
overførslen af 3,5% til erhvervsskolerne. Desuden opleves
faldende elevtal, bl.a. på grund af mindre ungdomsårgange i
Varde Kommune. Antal årselever var i 2017: 592, i 2016: 608
og i 2015: 662. Soliditetsgraden er faldet lidt fra 52,9 i 2016
til 46,9 i 2017, men er fortsat rigtig god. Faldet skyldes bl.a.
de foretagne investeringer.
I forbindelse med renovering af ventilations- og varmesystem
blev der foretaget isolering i ydervæggene i vinduessektionerne. Udgifter hertil var 291.000 kr., som er konteret på driften
og derfor indregnet i årsresultatet.
I 2017 blev der betalt 6,4 mill. kr. for renovering af ventilations- og varmesystemet. Der blev optaget et lån på 12 mill.
kr., hvilket betyder, at likviditeten pr. 31.12.2017 er på 11,8

mill. kr.
Nøgletal for ”omkostninger pr. 100 årselev” viser ifl. revisorerne, at ”Varde Gymnasium ligger på alle områder bedre
eller på niveau med landsgennemsnittet for 2016”.
Erik Pedersen, Deloitte:
I ledelsesberetningen fremgår det, at 2017 har været præget
af et intenst reformarbejde. De tidligere års hovedtal tog
højde for de planlagte store investeringer (musik, idræt,
ventilation). De er nu tilendebragt, så VG er mere fremtidssikret, og uden at der er opstået økonomiske problemer.
Alle nøgletallene ser pæne ud – også i sammenligning med
de andre gymnasier på landsplan. Revisionspåtegningen er
blank, hvilket betyder, at bestyrelsen ingen opgaver har i den
forbindelse. Årsregnskabet vidner om sikker planlægning og
styring.
Bestyrelsen udtrykte samlet stor tilfredshed med årsregnskabet.
5. Budget 2018 – mundtlig fremlæggelse

6. VG/Rigets stilling,
søgetal, landsdækkende tendens
- Campus-dimension og VG-profil
- Overskrifter til skoleåret 2018-19

BJ: Budget 2018 fremlagt på bestyrelsesmødet i december
2018 viste et underskud på 1,8 mill. kr. Forudsætning for
Budgettet var et elevoptag på 6 stx klasser (150 elever) og 2
hf klasser (50 elever). Dette har nu vist sig ikke at holde, i
stedet bliver det 5 stx klasser (125 elever) og 2 hf klasser
(50 elever). Tilskuddet reduceres på grund af det mindre
elevtal med ca. 600.000 kr., så underskuddet øges til
2,4 mill. kr. Ledelsen er derfor nu i gang med at foretage
en række tilpasninger for at bringe underskuddet ned og
gerne helt væk. Det forventes, at der på bestyrelsesmødet i
juni vil blive fremlagt et revideret budget 2018.
a.

Søgetal, landsdækkende tendens – FO redegjorde.
VG har fået 125 stx-ansøgere (153 i 2017) og
45 hf-ansøgere (44 i 2017).
Der er således tale om et markant fald på stx-uddannelsen. Det betyder, at antallet af 1g-klasser falder
fra 6 til 5 med et elevtal svarende til 4 ½, mens vi
fortsætter med 2 1hf-klasser. Vi har en forventning
om, at hf-klasserne vil blive fyldt op.
For 2018 er den overordnede søgefrekvens for unge
bosiddende i Varde Kommune 28% på erhvervsuddannelserne og 62% på de gymnasiale uddannelser
(stx, hhx, htx, hf). Dertil kommer 10% på øvrige uddannelser.
Målsætningen på landsplan er at opnå en erhvervsuddannelsesfrekvens på 25% i 2020 og på 30% i
2025. I Varde Kommune vil det næppe blive et
problem, og det samme gælder en række andre dele
af Vandkantsdanmark.
Til gengæld når de større byer næppe i mål (Hovedstaden 13,2%, Århus 12,4%, Herning 17,9%, Esbjerg
19,3%).
På VG har vi i år levet op til det markante ønske om
at få færre unge til at vælge stx. Derfor må vi forvente, at vi fremover i mindre grad bliver i stand til
at servicere vores erhvervsliv og Studiebyen Esbjerg
med talentfulde unge med stx-kompetencer og ekspertiser.
I Energimetropolen Esbjerg er linjen en anden. Man
bestræber sig på at tale de gymnasiale uddannelser
op, og såvel Rybners som Esbjerg Gymnasium gør

alt, hvad de kan for at sikre stx et solidt elevgrundlag.
FO advarede mod at tage JydskeVestkystens artikel
om erhvervsuddannelserne i Billund-Grindsted til
indtægt, når det gælder de nævnte talstørrelser.
Det drejer sig bl.a. om frekvensen. I 2018 har 34,4%
valgt en erhvervsuddannelse, mens det i 2017 skulle
være 33%. Normal bruger man en helt anden beregningsform. Tager man Undervisningsministeriets
talmateriale for 2017 figurerer Billund med 24,9%
(Varde 24,2%)
b. Campus-dimension og VG-profil.
I forlængelse af koordinationsgruppemøderne
(bestyrelser, daglig ledelse på Campus, det lokale
erhvervsliv, rådhuset) har den daglige Campusledelse haft et møde med Britta Boel fra Varde
Kommune. Mødet forløb i en særdeles god atmosfære. Temaer var 1. FGU (Den forberedende Grunduddannelse), 2. busforbindelser til og fra Campus,
3. erhvervsplaymaker på ungdomsuddannelserne og
4. praktikpladser på Campus. Dertil kom som fast
punkt: 5. Hvordan får vi Campus Varde til at stå
endnu stærkere?
1. På VG følger vi med interesse den tværgående
ungeindsats og indføring af FGU (Den forberedende Grunduddannelse). Det er uhyre
vigtigt, at vi ikke fortsat står med en stor gruppe
unge, som hverken er i uddannelse eller på arbejdsmarkedet. Kan vi bidrage på nogen måde,
gør vi det gerne. Vi prøver at finde indgange.
2. Campus-ledelsen havde lavet en ovesigt over de
længste transporttider. Britta Boel vil tage sagen
op på rådhuset.
3. ”Vi er i kontakt med ProVarde, og vi håber, at vi
kan igangsætte en ordning i Campus-regi skoleåret 2018-19.”
Bestyrelsen støttede kraftigt dette initiativ.
4. Fra ”Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag” har vi
modtaget en skrivelse, der påpeger, at vi er
pligtige til i 2018 at oprette et antal praktikpladser, da vi ellers får et bødeforlæg.
Imidlertid hører vi gang på gang, at EsbjergVarde er kendetegnet ved, at der slet ikke er
mangel på virksomhedspraktikpladser. Det vil
vi gerne have verificeret, så vi kan meddele Kbh.,
at vi her i Sydvestjylland ikke kan skaffe praktikpladser, som ikke er der.
5. Der er ikke for øjeblikket nye idéer til yderligere
styrkelse af Campus-dimensionen.
c.
7. Eventuelt
Vi vil indkalde den nye bestyrelse til et konstituerende
møde én af de første dage i maj

se punkt 2

TR takkede bestyrelsesmedlemmerne for et særdeles godt
samarbejde.
I den forløbne periode er der sket rigtig meget: Udbygning
af den fysiske ramme er ført til ende med et fornemt resultat.
Den gennemgribende renovering af ventilationssystemet er
afsluttet. Stort reformarbejde og mange aktiviteter i det
hele taget. ”Vi kan være stolte af den periode, som vi har haft

sammen. Vi har haft et supergodt samarbejde.”
Preben Friis-Hauge gav udtryk for, at det var spændende at
være med på et område, hvor han ikke havde et særligt kendskab på forhånd. Der sker meget på VG, og det sammen med
en flot bygningsmasse fremtidssikrer. Vil gerne fortsat være
behjælpelig, eksempelvis med sin kontaktflade til Regionen.
Vi vil indkalde den ny bestyrelse til et konstituerende møde
onsdag den 2. maj kl. 17.00.
FO 9/3-18

Underskrifter

