Varde Gymnasium
Skolebestyrelsesmøde
Møde:
Til stede:

Onsdag den 20. marts 2019 kl. 17.00
Torben Rosenørn, Carl Dinitzen, Lise Daugaard, Bjarne Jørgensen, Finn Olsen, Søren
Erichsen, Ole Holm Johansen, Amalie Hafid Pedersen

Mødet hævet: kl. 19.00
DAGSORDEN:
1. Meddelelser, herunder godkendelse og
underskrift af referat fra sidste møde

REFERAT:
Referat godkendt.
Meddelelser, FO:
1. Som vanligt en række events:
Loveweek, fællestimearrangement med Emma
Holten, Prøv en idræt, The Firm.
2. Campus-konference med Niels Ulrik Sørensen
(souschef ved Center for Ungdomsforskning,
Aalborg Universitet).
3. Speakers’ corner 4.4. i samarbejde med Pro
Varde.
4. Projekter med Varde Museerne.
5. Besøg fra Wilhelmshafen i slutningen af april –
ny samarbejdspartner.
6. Gallafest og musical (Ziggy Stardust).
7. VG er glad for Varde Kommunes bosætningsplan blandt andet med studenterværket ”Varde
i Århus” og med tanker om lignende i Odense.
8. VG beklager, at det ikke er lykkedes for Aalborg
Universitet Esbjerg at beholde alle sine ingeniøruddannelser. VG har i mange år været en af
hovedleverandørerne af unge til universitetet.
Skal vi fortsat være dette, er det nødvendigt at
have et stærkt VG.
9. Undervisningsministeren skælder ud over for
højt fravær på stx. Det kan synes mærkeligt,
når man betænker, at stx er den ungdomsuddannelse, der har det laveste fraværstal.

2. Nyt fra Pædagogisk Råd

Intet

3.

Elevrådet har på sit sidste møde drøftet to temaer:
a. Dialog, omgangsform lærer-elev.
Der er konkrete eksempler på meget uheldige
lærerkommentarer, ligesom enkelte læreres
konkrete omgangsform blev fundet kritisabel.
FO giver i høj grad eleverne ret. De specifikke
enkeltkommentarer må dog betegnes som en
form for uheld, der af lærerne efterfølgende er
beklaget og undskyldt. De mere generelle
eksempler bliver taget op af skolens ledelse.

Nyt fra Elevrådet

4.

Årsregnskab 2018 (BJ – Erik Pedersen) - bilag

Driftsresultatet for 2018 viser et underskud på 0,8 million kr.,
hvilket er bedre end det oprindelige budget for 2018, som
opererede med et underskud på 1,8 mill. kr. Det er første gang
i skolens selveje, at der er underskud på driften. Alligevel
vurderer vi det som ganske tilfredsstillende i betragtning af
den årlige 2% besparelse, besparelsen på 3,5% til
erhvervsskolerne, faldende elevtal dels på grund af mindre
ungdomsårgange og faldende frekvens. Antal årselever er i
2018 543, hvilket er et markant fald fra 592 i 2017.
Egenkapitalen er faldet fra 29,2 mill. kr. til 28,4 mill. kr.,
hvilket dog stadig anses som særdeles tilfredsstillende. Også
soliditetsgraden er meget tilfredsstillende, idet den er 47,4 og
steget fra 46,9 i 2017. Ligeledes er likviditeten meget
tilfredsstillende, da den ultimo 2018 er på 10,6 mill. kr.
Ifl. revisonsprotollatet er omkostningerne pr. 100 årselev
steget en smule ligesom antal årsværk pr. 100 årselever er
steget lidt sammenlignet med 2017. Konklusionen er alligevel,
at ”Varde Gymnasium på alle områder i alt væsentlighed
ligger på niveau med landsgennemsnittet i 2017”.
Konklusionen er, at årsregnskab 2018 er tilfredsstillende,
specielt i betragtning af de stramninger, der er kommet
udefra.
Erik Pedersen, 1:
Årsrapporten er anmærkningsfri. Der er ikke noget i de
overordnede tal, der giver anledning til bekymring.
Lønomkostningerne i driftsregnskabet viser en stigning fra
75% i 2014 til 85% i 2018. Således er der sparet på andre
eksterne omkostninger, som nu kun udgør 15% af den
samlede ressource. Kommende besparelser vil helt primært
skulle findes på lønsiden.
Til trods for faldende taksameterindtægt har der været et
højt aktivitetsniveau på skolen – aktiviteter ”ud over
rampen” til glæde for eleverne.
For ledelse og administration er der tale om stor stabilitet i
resssourceforbruget.
Erik Pedersen, 2:
Den finansielle styring og det konkrete låneoptag er ikke
risikofyldt. Således er det fint, at skolen ikke har satset på
afdragsfrie lån.
Erik Pedersen, 3:
Vedr. revisionsprotokollatet.
Protokollatet rummer ingen kritiske bemærkninger.
I tilknytning til persondataforordningen meddeles det, at alt
er ordnet i relation til de stillede krav.
Det er lykkedes at bringe mængden af overarbejde ned på
1,1%, hvilket udgør mere end en halvering. Pensioner m.v.
ligger på linje med andre sammenlignelige skoler.
Afsnit 5 refererer til, at man hvert 4. år skal regulere
formelle ting eksempelvis i forbindelse med ansvarsfordeling.
Vedr. bestyrelsens checkliste: Alt er i orden, så der er intet
for bestyrelsen at tage stilling til.

Erik Pedersen, 4:
I forlængelse af fremlæggelsen drøftede bestyrelsen kort
formuleringerne: ”viden om” og ”bekendt med”, når det
gælder ansvarsforhold i forbindelse med underskrift.
Samlet konklusion: Bestyrelsen udtrykker stor tilfredshed
med Årsregnskabet.
5.

Budget 2019 og langtidsprognose (BJ) - bilag

Budget 2019, 1. version blev fremlagt på bestyrelsesmødet i
december 2018 og viste et forventet underskud på 1,6 mill. kr.
Forudsætningen var et optag på 5 stx klasser og 2 hf klasser. I
det reviderede budget pr. 14/3-2019 er underskuddet
reduceret til 0,6 mill. kr. Ansøgertallet til stx er 155, hvilket
betyder, at der skal oprettes 6 stx klasser og ansøgertallet til
hf er 33, så der regnes med oprettelse af 1 hf klasse.
Erfaringsmæssigt kommer der en del ansøgere til hf i perioden
frem til skolestart, så det kan ikke udelukkes, at der skal
oprettes 2 hf klasser. Skolen har fået besked om, at den er
berettiget til et socialt taksameter for både stx og hf på 2
mill. kr., som udmøntes i 2019. Der er derfor planlagt særlige
undervisningsforløb for elever med behov for dette.
Langtidsprognosen for driftsresultater fremlagt på
bestyrelsesmødet i december 2018 viser underskud i årene
fremover. Her er regnet med en årlig 2% besparelse til og med
2021. Der er desuden lavet 3 prognoser for udviklingen af
likviditeten i årene fremover, og de viser alle at den forringes,
dog med varierende hastighed. Ud fra disse foreslås det, at det
oprindelige kreditforeningslån fra overgangen til selveje (som
nu er nedbragt betragteligt) omlægges til et F1 lån, da det vil
påvirke udviklingen i likviditeten positivt.
Såfremt de udmeldte besparelser udmøntes i årene fremover,
er der ikke tvivl om, at skolen vil være nødt til at foretage
reguleringer af aktiviteterne udover, hvad der allerede er sket.
Ledelsen er dog indstillet på ikke at foretage markante
justeringer i 2019 og dermed heller ikke for skoleåret 2019/20.
Dette blev bakket op af en enig bestyrelse.

6.

Søgetal, klasseoprettelse, ny optagelsesBekendtgørelse (Lene Eg, FO)

Lene Eg kunne fortælle, at VG har stx- og hf-ansøgere fra hele
Varde Kommune. Der er dog nogen forskel på søgetallene
fra skole til skole. Bemærkelsesværdigt er det, at der næsten
ikke er ansøgere fra Lykkesgårdskolen.
Der er kommet en ny optagelsesbekendtgørelse, som blandt
andet indeholder en helt ny procedure for optagelsesprøven.
FO redegjorde for søgetallene på omkringliggende
institutioner.

7. Science hf og HTX (BJ)

Der er udarbejdet et ”skuffeprojekt” vedr. science hf, som
indeholder en emnefordeling på de 4 semestre, så fagene
fysik-kemi-matematik bedst muligt kan arbejde samme og
støtte hinanden. Forslag til virksomhedssamarbejde er drøftet
med Kasper Bech Pedersen, Varde Kommunes
erhversplaymaker. Han har foreslået følgende virksomheder:
Ingeniørgruppen, Fuldendt og Landmålerne. Ingen af dem er
dog blevet kontaktet.
Det er ledelsens opfattelse, at det vil blive en meget krævende
uddannelse, som kun vil tiltrække meget få unge. Derfor er det
ledelsens anbefaling, at der på ny bliver indsendt en ansøgning

om oprettelse af et htx ved Campus Varde.
En enig bestyrelse bakkede op om dette.
8.

Eventuelt

FO 2/4-19

Underskrifter

Intet

