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Resumé 
Kommentarer til dagsorden 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
Dagsorden vedtages. 
Lene Magnussen gør opmærksom på, at hun skal gå klokken 19.00. 
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Resumé 
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde. 
På mødet foreligger et eksemplar af referatet fra sidste møde. 
 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
Referatet underskrives uden kommentarer. 
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Resumé 
Tema: økonomi og strategi 
Tema: økonomi og strategi 

a. Tema: økonomi og strategi 
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2016 (bilag 2) 

b. Indsatsområder 2017-2018 (bilag 3) 
c. Resultatlønsmål (bilag 4) 
d. Eksponering af VG (debat) 

Beslutning 
 
 
Referat 
 

a. Tema: økonomi og strategi 
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2016 (bilag 2) 
 

Revisor Peter Skanborg gennemgår protokollat og regnskab. 
 
Protokollat: Indledningsvis fremhæves det, at der ikke er nogen kritiske bemærkninger og 
anbefalinger, og at sidste års anbefaling er blevet fulgt. 
Peter Skanborg laver punktnedslag i sin gennemgang: 
Først kommenteres det, at IT-sikkerheden er blevet et mere centralt område, og det er 
konstateret, at den er på plads. 
Dernæst forklares den hensættelse, der er lavet på 235.000. Hvis det skulle vise sig, at 
UVM ikke mener, at Virum Gymnasium er berettiget til taxametermidler for 8 elever, der 
var for meget ved tælledag i september, så er tilbagebetalingen bogført i regnskabsåret 
2016, hvor den reelt hører til. Er VG berettiget til midlerne, vil de indgå i budgetåret 2017. 
Der kvitteres for meget fine budgetopfølgninger. Det er et godt grundlag for at styre øko-
nomien i en tid, hvor den presses ude fra. 
I forhold til sparsommelighed har revisionen ikke noget at bemærke. De steder, hvor der 
er foretaget stikprøver, er der udvist sparsommelig adfærd. 
Omkostningen pr. elev er over de sidste tre år faldet i takt med at tilskuddet er faldet, hvil-
ket viser, at økonomien justeres efter de givne forhold. 
 
Det er blevet undersøgt i ledelsen, om der er risiko for besvigelser, hvilket ikke var tilfæl-
det. Bestyrelsen bekræfter også, at den ikke ser risiko for besvigelser. 
 
Der er blevet kigget på skolens lån i det forgangne år og Peter Skanborg er enig i ledelsens 
og bestyrelsens beslutning om ikke at omlægge lån og mener desuden, at der skal ske no-
get ret markant i renteudviklingen, for at det kan betale sig at kigge på lån igen. 
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Peter Skanborg forklarer ændringer i ordlyd i protokollatet, men understreger, at der ikke 
er noget nyt i det ansvar, de involverede parter påtager sig. 
 
Gennemgang af regnskabet: 
Nøgletal gennemgås, og der kvitteres for en fint resultat. Det påpeges, at det er noget hø-
jere end budgettet, men at det er naturligt, at det er sådan, da budgetår og skoleår ikke 
følger hinanden. For at sikre det følgende budgetår, må sparetiltag iværksættes allerede 
ved skoleårsstart. Dette giver den positive forskydning. 
 
Det bemærkes positivt, at regnskabspraksis er opdateret. 
 
Det kommenteres, at VG-puljen giver en god flexibelitet og er med til at sikre økonomien, 
og dermed kan drastiske skridt undgås. 
 
Pengestrømsopgørelsen: 
Likviditeten er øget markant, hvilket skyldes periodeafgrænsning. Det er udbetalingstids-
punktet for tilskud, der har gjort det. 
 
Det bemærkes, at den øgede likviditet også skyldes, at afskrivningerne er faldet. Peter 
Skanborg gør opmærksom på, vigtigheden af en stabil afskrivningssum gennem årene, da 
man ellers kan komme i en situation, hvor man genererer likviditet gennem lavere afskriv-
ninger. Når der så kommer et afskrivningsbehov, så er midlerne der måske ikke længere. 
I forhold til budgettet for 2017 er der afsat 2.300.000,- til afskrivninger. Når overskud på 
2.000.000,-  eller derunder reelt kun giver et overskud på 500.000,- da beløb fra 500.000,- 
til 2,000.000, - udbetales som VG-pulje, vil man komme til at tære på likviditeten, hvis ikke 
afskrivningsniveauet er stabilt. Derfor anbefales det, at skolen sikrer et stabilt niveau i af-
skrivningerne. 
 
Gennemgangen afsluttes med gennemgang af egenkapitalen, som anses som fornuftig, 
men ikke stor. 
 
Anders Bjarklev takker for en klar og tydelig gennemgang. 
 
Dorte Hosbond Johansen gennemgår alle punkter på bestyrelsens checkliste og bestyrel-
sen erklærer sig enig i alle punkter. Anders Bjarklev underskriver bestyrelsens stillingtagen 
til revisions protokollatet. 
Bestyrelsen underskriver protokollat og regnskab. 
 
Peter Skanborg takkes igen for en fin gennemgang og forlader mødet. 
 

b. Indsatsområder 2017-2018 (bilag 3) 
Vicerektor Birgit Riedel Langvad gennemgår indsatsområderne for skoleåret 2016/17. 
Det understreges, at indsatsområderne også skal ses som et redskab til at skabe overblik 
og gennemsigtighed i forhold til de mange aktiviteter, der er i huset. Dele af indsatsområ-
derne er styret udefra ved krav fra UVM og den forestående gymnasiereform. Eksempelvis 
ønsket om øget samvær mellem lærere og elever. 
Desuden korresponderer indsatsområderne med resultatmålene, dog ikke i præcis ordlyd, 
hvilket bemærkes af bestyrelsen. Her er det centralt, at indsatsområderne netop også er 
et redskab til at skabe overblik for alle ansatte over aktiviteter i det pågældende skoleår. 
Derfor er ordlyden ikke identisk. 
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Det fremhæves, at der ikke er egentligt nye udviklingsprojekter, men at der bygges videre 
på de igangværende. 
De enkelte indsatsområder gennemgås kort. 
 
Inden Indsatsområderne godkendes præciseres bestyrelsens rolle i forhold til det fore-
lagte: Bestyrelsen godkender og anerkender, at det er de indsatsområder, skolen skal 
have i skoleåret 2016/17. Indsatsområderne godkendes herefter af bestyrelsen. 
 

 
c. Resultatlønsmål (bilag 4) 

Bestyrelsesformand Anders Bjarklev gennemgår resultatmålene og fordelingen af procent-
satser diskuteres kort. Det overvejes, hvorvidt IT bør være en del af resultatmål. 
Bestyrelsen vedtager resultatmålene i den form, de foreligger. 
 

d. Eksponering af VG (debat) 
Rektor Mette Kynemund forklarer kort de strategiske overvejelser ledelsen gør sig i for-
hold til eksponering af Virum Gymnasium. Direkte markedsføring i form af eksempelvis re-
klamefilm, prioriteres ikke. Til gengæld satser vi på den indirekte markedsføring, som 
kommer til udtryk i det tætte samarbejde med lokalområdet i særlig grad folkeskolerne. 
Vores måske vigtigste eksponering går igennem eleverne, som er fantastiske ambassadø-
rer for skolen. 
Bestyrelsen laver herefter en brainstormøvelse i grupper. Produkterne fra grupperne sam-
ler ledelsen til et oplæg på næste møde. 
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Resumé 
Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse 
Beslutning 
 
 
Referat 
 
 
Vicerektor Andreas Holmsted Olesen kommenterer udfaldet af de kommende 3g elevers 
valgfagsønsker. Der er blevet oprettet hold i fag med en søgning på 10 elever eller der-
over. Det er altså det bekendtgørelsesfastsatte tal, der har dannet udgangspunkt. I år har 
der været flere, der ikke har fået opfylde deres 1. prioritetsønske end tidligere. 7% af de 
ønskede valg er opfyldt ved 2.prioritet. Holdene er sammensat, så den gennemsnitlige 
holdstørrelse er øget, hvilket er et fokusområde i forhold til økonomi. 
Søgetallet til 1g er rigtig flot. Der er 435 ansøgere, hvilket er en stigning i forhold til sidste 
år og det næsthøjeste tal i skolens nyere historie. Det betyder, at et antal elever skal afvi-
ses, hvilket skolen naturligvis ikke er glad for. 
Som følge af den kommende reform kender vi intet til studieretningsønsker, men kun til 
ansøgernes ønske af sprog og kunstnerisk fag. Her er der ikke nogen signifikante ændrin-
ger i forhold til de sidste 5 års søgemønstre. 
Det diskuteres, hvilke konsekvenser det kan have for lærernes mulighed for at præge de-
res hold- og opgavesammensætning, at vi først i oktober kender elevernes studieretnings-
ønsker. 1gs timetal er sammensat, så det ikke vil få stor betydning for det igangværende 
skoleår, men markante udsving i elevernes ønsker vil naturligvis give behov for, at læreres 
vægtning i mellem fag kan ændres. Dog er Virum Gymnasium et stort gymnasium, og der 
er mange muligheder for at kunne flytte rundt. Som altid vil det forsøges at efterkomme 
den enkelte lærers ønsker. 
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Resumé 
Status på gymnasiereform på VG 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
Rektor Mette Kynemund gennemgår, hvad der er sket i arbejdet med gymnasiereformen 
siden sidste bestyrelsesmøde, og hvad status er for bl.a. principper for holddannelse, ske-
mastruktur, vejledning af eleverne, forældrekontakt og den videre proces. 
 
Der gives en stor ros til lærerne for den positive og konstruktive tilgang til arbejdet med at 
implementere gymnasiereformen på Virum Gymnasium 
  



 

 

8/11 

Mødegrundlag 
Tirsdag d. 21. marts 2017 
Pkt.: 6 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
Orientering fra rektor Mette Kynemund 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
 
Rektor Mette Kynemund orienterede om følgende: 

- Ved den sidste fest var der desværre en episode, hvor skolens vagter observe-
rede omgang med stoffer hos to elever. Rektor har fulgt op med forældre og 
sanktioneret. Rektor gjorde rede for de tiltag, skolen har for forebyggelse for nu-
værende, herunder elev- og forældrearrangementer med Drugrebels, efterud-
dannelse af ledelse, festudvalg og gymnasievejledere ved firmaet Komphash, net-
værk med vagtselskab og andre skoler mm. 
Bestyrelsen diskuterede ungdomskultur og de unges tilgang til stoffer. 

- Virum Gymnasium har sammen med 6 andre gymnasier udfærdiget et Alkoholko-
dex, som vil være gældende for Gymnasiefællesskabets 18 skoler, men målet er 
at få mange andre gymnasier med, så fest- og alkoholkulturen bliver mere ensar-
tet på gymnasierne, og der skabes ens rammer for eksempelvis alkoholindtag. 

- Virum Gymnasium er sammen med skolebestyrelsen for Fuglsangårdsskolen og 
to grundejerforeninger medunderskriver på en henvendelse til kommunen med 
ønske om at gøre noget ved den tunge trafik på Fuglsanggård vej. Med i henven-
delsen er et ønske om, at tankerne om at lave en tilkørselsrampe til Lyngbyvej di-
rekte fra Virumvej genoptages, således at Fuglsangvej, der er en central skolevej 
både til Virum Gymnasium og Fuglsanggårdsskolen fritages fra tung og unødven-
dig trafik. 

-  I dag er der møde i Teknikudvalget i kommunen, hvor Virum Gymnasiums ønske 
om at opsætte bænke ud mod vejen tages op. 

- Forpagterne af skolens kantine har opsagt deres kontrakt pr 1.8.2017. Der er ind-
gået en ny forpagtningsaftale med det firma, der blev nummer to ved den sidste 
licitation. 

- Den 20.4.2017 er der møde i Virum-Sorgenfri Handels- og Borgerforening om Vi-
rum bymidte. Elever fra Virum Gymnasium skal fremlægge et projekt med de un-
ges ønsker. 
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Resumé 
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
 
Bestyrelsesformand Anders Bjarklev fortæller, at frafaldstallene på DTU og universiteterne 
generelt viser en stigning, formodentligt som følge af de nye krav som blev stillet til de 
studerende i forbindelse med fremdriftsreformen. 
 
Bestyrelsen inviteres til at afholde næste møde, den 17.5.2017., på DTU. Mødestart flyttes 
til klokken 16.00, så der er tid til en rundvisning. Den øvrige bestyrelse takker for indbydel-
sen og ser frem til mødet. 
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Resumé 
Orientering fra øvrig bestyrelse 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
 
Intet at berette. 
  



 

 

11/11 

 
Mødegrundlag 
Tirsdag d. 21. marts 2017 
Pkt.: 9 
 
 
 
 
 
 
Resumé 
Eventuelt 
 
Beslutning 
 
 
Referat 
 
 


