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Resumé
Kommentar til dagsorden

Beslutning

Referat

Ingen kommentarer.
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Resumé
Godkendelse af referat fra sidste møde (bilag 1)
Ligger klar til underskrift på mødet

Beslutning

Referat

Referatet godkendes og underskrives.
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Resumé
Tema: Gymnasie reformen

• Oplæg om konkret indhold og proces — herunder studiestart
• Proces for udbud af studieretninger

Beslutning

Beslutning om udbud af studeretninger for skoleåret 2018/19 tages pt mail ultimo oktober, når vi
kender elevernes ønsker i indeværende skoleår.

Referat

Rektor gennemgår dele af processen frem mod skolestart og forløbet efter skolestart med reformen.

Den 13.6. blev der afholdt informationsmøde for kommende elever og forældre, hvor der blev
orienteret bredt, så elever og forældre vidste, hvad der ventede dem.

Der har blandt lærerne været bekymring for, hvordan vi skaber tryghed i et fragmenteret forlØb, hvor
klasserne brydes op efter 3 måneder. Nogle af redskaberne til at skabe tryghed på årgangen har været
konstruktionen med VG-hold og NG-hold, at eleverne møder elever fra andre hold på
studieretning5præsentationerne samt studieportfolien, som vejlederne skal bruge i de individuelle
samtaler.

Hele forløbet evalueres grundigt. Den kvalitative evaluering er allerede i fuld gang ved at en antropolog
følger et antal elever i hele grundforløbet. Det indsamlede materiale danner baggrund for et
anonymiseret speciale og bliver en kvalitativ evaluering af grundforløbet. Når grundforløbet er færdigt,
udarbejdes en kvantitativ evaluering af grundforløbet.

Ledelsen har været ude på alle hold med diverse cases om værdier og studie -og ordensregler. Det er
gode besøg med god dialog. Der mærkes forskel på holdene.
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Det samlede forløb, som eleverne præsenteres for, er meget ambitiøst, og lærerne har lagt et stort
arbejde i at udvikle materialet. Eleverne vil komme til at stå på tæer og blive fagligt udfordret.

Det er spændende, hvad den nye konstruktion gør ved elevernes ønske af studieretning. Det skal følges
tæt. Da vi ikke kender resultatet endnu, foreslås det, at beslutningen af studieretningsudbud for
skoleåret 2018/19 udskydes og afklares per mail, da det skal være indberettet før næste ordinære
bestyrelsesmøde. Dette besluttes.
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Resumé
Forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen evalueres (bilag 2)

Beslutning

Referat

Forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen evalueres. Når møderne fungerer, ses der ingen grund til at ændre
i nogle af delene nu.
Mulighederne for at drive indtægtsdækket virksomhed diskuteres. Der skal et vist volumen til, for at det kan
betale sig.
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Resumé
Eksponering af VG — opsamling og debat. Herunder samarbejdet med DGO.

Beslutning

Referat

Eksponering af skolen via forskellige kanaler diskuteres. Det er vigtigt at bevare de gode netværk og at
skabe de gode fortællinger. Vi skal vælge de rigtige/tidsvarende kanaler.
Det understreges at eleverne er VGs bedste ambassadører.
Kontakten til Det grønne område er vigtig. Rektor inviterer Det grønne område til et møde. Hvis ikke det
bliver til noget, sendes et brev for at styrke samarbejdet.
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Resumé

Økonomiopfølgning (bilag 3)

Beslutning

Referat

Økonomien ser fornuftig ud. Vi ligger pænere end budgetteret.
2% besparelserne diskuteres. Der er grundlæggende tre veje til fortsat at sikre økonomien, hvis
besparelserne fortsætter som varslet: bortfald eller ændring af arbejdsopgaver, flere opgaver til den
enkelte1 justering i lønniveau.
Vi tager et år af gangen, og justeret i den aktuelle situation.
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Referat
Onsdag d. 6. september
Pkt.: 7

Resumé
Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat

>
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Vicerektor Andreas Olesen gennemgår tal for elevoptag og frafald.
På ig årgangen er der dags dato en mindre overbookning. Den ændrede tælledato gør, at det først er i
begyndelsen af november, at vi maksimalt må have 28 i gennemsnit i klasserne. Det forventer vi at
komme ned på.
Der er i gennemsnit 27,7 elever i klasserne på 2g årgangen, hvilket er højere end sidste år på samme
tidspunkt.
3g årgangen har et gennemsnit på 28 elever i klasserne, hvilket er exceptionelt højt. Det skal dog
bemærkes, at der jo netop i sommer er nedlagt en klasse på denne årgang, så set med økonomiske
briller er tallet fint, set i forhold til frafald har der på årgangen været et vel stort frafald de forgangne to
ar.
Generelt følges tallene tæt, og der optages, hvor der er søgning til tomme pladser. Dels for at
imødekomme elever, der ønsket at gå på VG, og dels for at sikre skolens økonomi.

VIRUM
GYMNASIUM
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Resumé
MØdeplan og temaer for 2017-2018 (Bilag 4— Årshjul)

4.12. kl. 17-20 — COWI
i. Tema — præsentation af COWI. Hvad kan VG lære af

COWI?
ii. Status på reformarbejde

iii. Godkendelse af foreløbigt budget
lv. Status på resultatmål 2017
v. Resultatmål og kontrakt 2018

vi. Ferieplan 2018-2019
vii. Kapacitet

12.3. kl. 17-21—VG
i. Tema - Økonomi og strategi

ii. Årsregnskab 2017
iii. Indsatsområder 2018-2019
lv. Status på reformarbejde
v. Hold og klassedannelse

vi. Budgetopfølgning og estimat 2018

16.5.2018 kl. 17-20 — placering?
i. Tema - teamsamarbejde og videndeling: hvad kan vi lære

af hinandens områder?
ii. Budgetopfølgning 2018

iii. Status søgetal og elevtilgang/frafald
iv. Årshjul 2018-2019

Beslutning

Referat

Mødeplanen vedtages. Mødet i december afholdes hos COWI, mødet i maj afholdes på rådhuset.
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Resumé

Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat

- Henover sommeren er lofterne på et større gangareal blevet renoveret. Bedre akustik og
belysning har været i centrum. Der er tale om intelligent belysning, så der gerne skulle være et
besparelsespotentiale.

- En gruppe landskabsarkitekter har lavet skitser til renovering af ydre gård. Projektet er foreløbigt
udskudt, indtil vi kender planerne for det kommende byggeri på Virumvej over for skolen.

- Der er behov for renovering af kemilokalerne. Muligt samarbejde med folkeskolerne og evt, leje
af nye lokaler i det kommende byggeri på Virumvej skal undersøges, inden der tages
beslutninger. Kunne der evt, søges fonde til renovering?

- Alkoholkodekset “Vi tager ansvar” er trådt i kraft. Eleverne er blevet orienteret om, hvordan det
vil blive udmøntet på Virum Gymnasium. Pressen modtog desværre kodekset anderledes, end
det var ment og skabte urigtige historier. Baggrunden for, at de mange skoler er gået sammen,
er bl.a. at sikre en ordentlig fest- og alkoholkultur, så der ikke kommer en forbudskultur fra
politisk hånd.

- De unges forhold til stoffer, herunder hash og MDMA, bliver tilsyneladende stadig mere liberalt.
Ungeundersøgelsen viser, at unge i Lyngby Taarbæk kommunes risikovillighed er Øget. VG er i
tæt kontakt med Drugrebels, som er kommet på skolen i mange år. Der arbejdes på et
pilotprojekt, hvor de kommer tættere på eleverne end ved de årgangsarrangementer, vi plejer at
have.

- Et overblik over VG-CC i dette skoleår runddeles.
- Masterclass udbud for skoleåret præsenteres.
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Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Intet at berette.
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Resumé
Orientering fra Øvrig bestyrelse
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Beslutning

Referat

Intet at berette.
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