Varde Gymnasium
Skolebestyrelsesmøde
Møde:
Til stede:

Onsdag den 24. oktober 2018 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Carl Dinitzen, Lise Daugaard, Bjarne Jørgensen, Finn Olsen, Tina
Agergaard, Søren Erichsen, Ole Holm Johansen, Amalie Hafid Pedersen

Mødet hævet: kl. 20.00
DAGSORDEN:
1. Meddelelser, herunder godkendelse og underskrift
af referat fra sidste møde

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

REFERAT:
FO:
a. En arbejdsgruppe i Varde Kommune ser på nye
rygeregler for de ansatte. Ambitionen er, at
ingen medarbejdere kan ryge i arbejdstiden.
FO ønsker, at alle arbejdspladser i kommunen
(offentlige og private) bliver røgfrie. Vi vil på VG
og på Campus se, hvad eleverne siger, og hvor
langt vi kan komme.
b. Campus har fået to nye EUD-uddannelser i
form af EUD-10:
1. byggeri
2. mad og café
Vi er meget tilfredse med således at have
udvidet antallet af uddannelser på Campus
Varde. Til gengæld mister vi VUC.
c. Der skal i november-december gennemføres en
national trivselsmåling for eleverne. En sådan
måling skal fremover finde sted hvert år, og den
erstatter den kendte Undervisningsmiljøvurdering. De nærmere retningslinjer bliver
udmeldt fra ministeriet (de er netop kommet
her den 1. november).
Varde Kommune har foretaget en Ungeprofilundersøgelse på Campus Varde. Resultatet for
VG og resultatet af den nationale trivselsmåling vil blive forelagt på et kommende
bestyrelsesmøde.
CD meddelte, at han var bekymret for skolens fremtid:
VG har inden for det sidste halvandet år mistet tre
meget dygtige lærere til en anden uddannelsesinstitution. Man kan befrygte, at flere vil følge efter. Det er
svært at sige, hvorfor de tre kolleger har valgt at
skifte arbejdssted, men det kan skyldes vanskelige
forhold på VG:
a. En stigende arbejdsbyrde og et dermed
forbundet arbejdspres. Arbejdspresset kan
synes særlig stort på VG, hvilket ses af en
lærer-elev-ratio på over 12, mens naboskolerne ligger på 10-12 (Rybners ikke medregnet).
b. Der forventes en lavere/mindre lønudvikling.
Normalt vil der pr. år være tale om en stigning
på 0,7% af den samlede lønsum. Vi har ligget

en anelse højere end landsgennemsnittet som
en kompensation for, at vi tilhører et udkantsområde. Da der ikke er blevet udbetalt så
mange overtimer som tidligere, kan det alligevel
virke som en reel lønnedgang. Det er svært for
VG at tiltrække nye kvalificerede medarbejdere.
Således må ledelsen undertiden gribe til mindre
optimale løsninger.
SE og TA gjorde opmærksom på, at der også er
rekrutteringsproblemer for det lokale erhvervsliv og for den offentlige sektor i Varde
Kommune.
Bestyrelsen fandt, at man må prøve at se
nærmere på, om VG adskiller sig fra andre
skoler, når det gælder arbejds- og lønforhold.
Temaet tages op på det førstkommende møde.
3. Nyt fra Elevrådet

-

-

Elevrådet har drøftet varslingstiden for lektier.
Aftalen er, at det skal være senest 24 timer før
modulafholdelse – mandagslektier skal lægges
ud senest fredag. Dette bliver for øjeblikket ikke
overholdt.
Stormødet i slutningen af august med Warwathindslaget som det dominerende er på nogle
måder grænseoverskridende, hvilket deler
vandene.
FO: Det har været drøftet i Fællesudvalget, og
vi ser, hvilke ændringer, det er nødvendigt
at foretage.

4. Økonomi, budget 2018 - bilag

Pt. forventes underskuddet at blive en lille million kr.
Heraf er ca. 600.000 kr. engangsbeløb, der skyldes
udgifter i forbindelse med lærerafskedigelse og lærere
der stopper i dette finansår (ca. 400.000 kr.),
jubilæumsfester (100.000 kr.) og tilbagebetaling p. gr.
af overskridelse af det fleksible klasseloft (100.000 kr.).
Desuden er der i efteråret foretaget en opgradering af
det trådløse netværk (85.000 kr.) og en refinansiering af
lån har medført en øget renteudgift (50.000 kr.).
Torben Rosenørn: Budgettet er i god overensstemmelse
med de udarbejdede langtidsprognoser.
Der arbejdes på at kunne fremlægge en revideret
langtidsprognose på bestyrelsesmødet i december.

5. Starten på skoleåret 2018-19

Der har som vanligt været et stort introforløb:
Særligt fællestimearrangement, teambuilding på sportspladsen, introture, VG-fødselsdagsfest, 1-årgangsfest,
Warwath-café, 1-årgangsfodboldturnering.
FO har været i alle klasser for at byde velkommen og
fortælle om VG’s ”Studie- og Ordensregler”. Særligt
fokuspunkt: Fravær.
Spørgeskemaer uddelt i 1hf og 1g viser stor tilfredshed.
I 1g er der en bekymring for, om man fra november
kommer i en lige så god klasse som under grundforløbet.

For første gang var nogle 1g’ere mindre glad for
introturen turen til Houens Odde. Ledelsen overvejer
ændringer. En stor tak til elevambassadørerne.
- Der var for få elever, som deltog i årets
Campus-løb
- Opgørelse over ind- og ud af
1hf/1g i perioden 13.8-3.9:
9 ind (5hf, 4g)
9 ud (4hf, 5g)
- Tre stillingsopslag: fransk, naturgeografi og
Matematik.
6. Naturvidenskabsfestival

En flot naturvidenskabsfestival. Fornem indsats af
værtselever og lærere. Stort fremmøde, højt
aktivitetsniveau, stort engagement, illustrativt
materiale.

7. Jubilæumsarrangementer

VG har afholdt to arrangementer for os selv:
1. Hugo Helmig optrådte for vores nuværende
elever.
2. Festaften for tidligere elever og medarbejdere
samt nuværende medarbejdere.

8.

BJ udleverede en oversigt over ”Nybygninger og renoveringer ved Varde Gymnasium” i perioden 1968-2017.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med VG’s
fysiske rammer.

Nybygninger og renoveringer ved VG gennem årene
- en oversigt

9. Science-hf, status og det videre forløb

Der har været afholdt et møde med alle matematik- og
naturfagslærerne, hvor der var tilslutning til ideen om
at lave et ”skuffeprojekt” vedr. Science-hf, som foreslået
på bestyrelsesmødet 3/9 -2018. På mødet blev der
nedsat 3 arbejdsgrupper med to faglærere i hver.
Opgaven er at se på fagligt indhold og metoder i de 3
fag, som udgør de ”udvidede fagpakker”: matA, fyB og
keB. Desuden skal der gøres overvejelser om praktikperioder og samarbejdspartnere.

10. Resultatlønskontrakt
a. evaluering af 2017-18
b. kontrakt for 2018-19

Bestyrelsen evaluerede opfyldelsesgraden af kontrakten
fra 2017-18.
Bestyrelsen indgik en ny kontrakt for 2018-19.

11. Eventuelt

Intet.
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