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1. Meddelelser, herunder godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møderne den
15. marts og den 2. maj

FO: Der er på det seneste kommet ekstra fokus på unge
og rygning. Vi henholder os til skolens rygepolitik, som
den fremstår på VG’s hjemmeside: Det er forbudt at
ryge på skolens matrikel. Vi har fået opstillet ekstra
bænke og rygeaffaldsbeholdere langs med solskinsstien
nord for skolen.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

CD gjorde opmærksom på, at vi i PR har drøftet muligheden for at oprette en særlig hf-science med højniveauer i de naturvidenskabelige fag. Mange kolleger
støtter idéen, men ledelsen finder, at det kræver
nærmere overvejelse, så det ikke vil kunne finde sted
allerede i skoleåret 2019-20. Bestyrelsen synes, at det er
en spændende tanke.
SE: Det kan være noget, som det lokale erhvervsliv
meget gerne ser, så man bør nedsætte en arbejdsgruppe, der undersøger sagen nærmere.
TR: Det kan være et spændende projekt i universitetsverdenen.
Konklusion: En arbejdsgruppe forbereder et oplæg til et
ekstraordinært bestyrelsesmøde i begyndelsen af september (slutningen af august), hvor emnet vil blive
drøftet nærmere.

3. Nyt fra Elevrådet

AP meddelte, at elevrådet har haft et godt skoleår med
megen aktivitet. Samarbejdet har været velfungerende,
også på tværs.

4. Budget 2018 – bilag, BJ

Først og fremmest med baggrund i det faldende ungetal
er elevsøgetallet for skoleåret 2018-19 mindre.
Klassedannelse: 5 1g-klasser, 2 1hf-klasser.
Det oprindelige budgetudspil viser et underskud på 2,35
mill. kroner. Beløbet er nu nedbragt til ca. 750.000 kr.,
hvilket især hænger sammen med:
a. en mindre lønudgift baseret på en mere præcis
opgørelse af fordelingen mellem fuldtidsbeskæftigede og deltidsbeskæftigede. Der er sket en
første tilpasning af lærerbesætningen i forhold
til elevtallet. Økonomisk slår dette dog først igennem i finansåret 2019.
b. selvforsikringsrisikoen (ca. 450.000 kr.) er ikke
længere lagt ind som udgift.

c. en yderligere reduktion af undervisningsmiddelkontoen (125.000 kr).
d. diverse budgetbesparelser.
Der vil blive tale om ekstraordinære udgifter til:
a. udvendigt bygningsvedligehold, drænarbejde
m.v. (100.000 kr.)
b. VG fylder 50 år (100.000 kr.)
Derudover er der en række usikkerheder, som vil påvirke
driftsresultatet.
Konklusion: Bestyrelsen fandt, at VG’s samlede økonomi
fortsat er særdeles tilfredsstillende og følger langtidsprognosen.
5. Fravær og frafald – bilag, FO

Undervisningsministeriet gør i et nyhedsbrev fra 18. maj
2018 opmærksom på, at eleverne nu skal ”mere på
banen”. Eud- og eux-elever skal hjælpe ministeren med
at gøre forholdene på erhvervsuddannelserne endnu
mere attraktive.
Det øgede fokus på de gymnasiale uddannelser har et
helt andet udgangspunkt: Forsømmelse og misligholdelse er foruroligende stor. Således er fraværet for stx
på landsplan helt oppe på ca. 9% og for hf på ca. 15%.
På VG er tallene for skoleåret 2017-18 henholdsvis 8%
og 12,5%.
Det er ledelsens opfattelse, at vi bør gøre en ekstra indsats i skoleåret 2018-19 for at få fraværet længere ned.
Da ministeren ikke forbinder fravær med de erhvervsfaglige uddannelser, kan det være, at vi kan lade os
inspirere herfra. Vi vil prøve at indhente fraværstal fra
erhvervsuddannelser i vores nærområde til belysning.
Frafald på erhvervsuddannelserne er i Region Syd en del
større end frafaldet på de gymnasiale uddannelser – det
gælder også for de unge under uddannelse med Varde
som bopælskommune (Kontur 2017 – Region Syd).

6. Udviklingsarbejde på VG 2018 – 2020
”Spring ud i verden”- bilag, DN-PE

Uddannelsesleder Per Eslund redegjorde for planerne:
Udviklingsarbejdet vil i perioden 2018-20 have overskriften: ”Spring ud i verden”.
Overordnet set er der tale om tre projekttyper:
1. Innovativ undervisning med inddragelse af
eksterne aktører
2. Udvikling af fagligt indhold på studierejser og
ekskursioner, så de faglige mål med aktiviteterne synliggøres endnu mere
3. Casebaseret undervisning i HF i forbindelse med
projekt- og praktikforløb
Der udspillede sig efterfølgende en interessant debat.
Flere fandt, at målsætningen er rigtig. En bekymring kan
være, at ambitionsniveauet er meget højt. Det er vigtigt
under gennemførelsen, at forløb og proces fremstår
tydeligt for eleverne.

7. VG – 50 år, FO

Vi vælger at festligholde inden for egne rækker, da tiden
ikke er til at fejre et gymnasium i en bredere kreds.
I august-september vil der blive afholdt to arrangement-

er:
a. et for tidligere elever og medarbejdere
b. et for nuværende elever og medarbejdere
8. Eventuelt, herunder kommende mødedatoer

FO 20/6-18

Underskrifter

Dimission den 29. juni kl. 10-12

