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Beslutning

Referat
Afbud fra Lene Magnussen og Simon Pihl.
Bilag om budget 2017 udgår.
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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: præsentation af COWI. Hvad kan VG lære af COWI

Beslutning

Referat

Helle Vagn Andersen holder oplæg om Cowi med fokus på snitflader mel
lem VG og Cowi. Herunder på koblingen mellem erhvervsliv og uddannelse
og på det at være en vidensvirksomhed.
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Mandag d. 4. december GYMNASIUM
Pkt.: 4

Resumé
Status på reformarbejde

Beslutning

Referat

Det har været et hårdt efterår. Lærerne har som de plejer ydet en kæmpe
indsats. Efterårets udfordringer skyldes implementeringen af en udgifts
neutral reform.
Evalueringsarbejdet af efterårets grundforløb er i fuld gang. Der er evalue
ret skriftligt med såvel elever, som lærere. Herudover vil der være et PR-
møde med fokus på grundforløbsevaluering, så planlægningen af næste
skoleår kan imødekomme en del af de udfordringer, der har været i år.
En uforudset udfordring har været, hvor meget energi det har kostet for
både lærere og elever, at starte studieretningsklasserne op. Alle har skulle
lære hinanden at kende forfra. Indsatsen er næsten parallelt med en skole-
start i august. Her er tale om et generelt problem i hele sektoren. Der tæn
kes nu i tiltag på VG, der kan afhjælpe udfordringen.
Strukturelt har nyt skema midt i skoleåret været en udfordring for lærere
og elever i forhold til mulighed for individuel planlægning. Allerede nu er
der tanker om, hvordan denne udfordring imødekommes til næste år.
Der tegner sig i den foreløbige evaluering et billede af, at studieretnings
præsentationerne har været for lange, samtidig viser evalueringen deres
berettigelse, da ca. 30% af lg’erne har ønsket en anden studieretning, end
de regnede med ved skoleårets start.
Bestyrelsen takker for den store indsats og for den måde, der er knoklet på
fra alle sider.
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Resumé
Økonomiopfølgning (biIag2)

Beslutning

Referat

Budgetopfølgning. Ser fornuftigt ud. Så fint at computerindkøb er frem
skønnet.
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Resu mé
Godkendelse af foreløbigt budget 2018 (bilag 3)

Beslutning

Referat
Budgettet for 2018 ser fornuftigt ud. Sparetiltag med virkning for skoleåret
2018/19 med virkning fra august 2018 vil formegentlig gøre det reviderede
budget pænere.
2019 diskuteres kort. Der er mange ubekendte faktorer. Fastholdes disposi
tionsbegrænsningen? Hvordan vil pris- og lønudviklingsfaktoren blive?
Samtidig skal det medtænkes, at der skal læses 39 klasser mod 38 i år.
Likviditeten i budgettet for 2018 og i fremskrivningerne skal vi være op
mærksomme på og tænke i at øge.
I forhold til investeringer er renovering af udendørsarealer sat i bero, dels
af økonomiske hensyn og dels for at se, hvad der sker på nabogrunden på
Virumvej. Der er budgetteret med renovering af kemidepotet og med etab
lering af et vejledningscenter på 1. sal over administrationsgangen.
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Resumé
Status på resultatløn og kontrakt 2017 (bilag 4)

Beslutning

Referat
Rektor Mette Kynemund forlader lokalet. Bestyrelsesformand Anders
Bjarklev gennemgår de enkelte dele af resultatmålskontrakten ud fra den
foreliggende redegørelse.

Basisrammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

1. Økonomi
Målet anses for opfyldt, da det reviderede budget for 2017 ser rig
tig fornuftigt ud. Samtidig anerkendes det fra medarbejderside, at
der har været stor medarbejderinddragelse i forbindelse med re
formimplementeringen. Særligt i planlægningsfasen i foråret, hvor
alle interessenter blev inddraget.
Det besluttes, at indsatsområdet er fuldt opfyldt (50%).

2. Udviklingsprojekter
Målet anses for opfyldt. Det anerkendes, at udviklingsprojekterne
får lov at gro nede fra med respekt for den enkelte lærers pædago
giske frihed.
Det besluttes, at indsatsområdet er fuldt opfyldt (50%).
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Ekstrarammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen. \/I RU [Vi
GYMNASIUM

3. Indsats mod frafald.
Målet anses som opfyldt. Der er meget flotte gennemførelsestal, og
der er udarbejdet en antimobbestrategi som efterfølgende er ved
taget i samarbejdudvalget. Implementeringen af den skal nu i gang.
Det besluttes, at indsatsområdet er fuldt opfyldt (30%).

4. Introduktion af Office 365 - One note
Målet anses for opfyldt. Al kommunikation — på nær med elever - er
overgået til Office 365. Der er flere og flere lærere, der anvender
One note i undervisningen. -

Det besluttes, at indsatsområdet er fuldt opfyldt (40%).

5. Prioritering af lærernes arbejdstid og planlægning.
Målet anses for delvist opfyldt. Aftal indberettet i ministeriet ses
det, at lærerne er mere sammen med eleverne end tidligere sko
leår. I forhold til planlægning af lærernes arbejdstid har der været
nogle udfordringer i overgangen fra grundforløb til studieretnings
forløb, hvorfor målet ikke anses som fuldt opfyldt.
Det besluttes, at indsatsområdet er opfyldt med 23%.

Samlet opfyldet delmålene således:

Basis ramme:

lndsatsområde 1: Økonomi: 50 %
Indsatsområde 2: Udviklingsprojekter: 50 %

I alt basisramme: 100%

Ekstraramme:
Indsatsområde 3: Indsats mod frafald: 30 %
Indsatsområde 4: Introduktion af Office 365 - One note 40 %
Indsatsområde 4: Prioritering af lærernes arbejdstid og planlægning
23%

I alt ekstraramme: 93%

OG’ -
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Mødegrundlag
Mandag d. 4 december
Pkt.: 8

Resumé
Resultatmål — og kontrakt 2018 (bilag 5)

Beslutning

Referat
Bilaget gennemgås. Det bemærkes, at punkterne i og 5 er ministerielt fast
satte. Det forelagte bilag vedtages med følgende tilføjelser:

Under indsatsområde i / beskrivelse af delmål: ... og bedst mulige arbejds
forhold for alle ansatte.
Under indsatsområde 3 / beskrivelse af delmål: Iværksætte stØtteforan
staltninger til ikke velfungerende klasser.
Under indsatsområde 4 / målindikator: Vurdering af..
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Mødegrundlag
Mandag d. 4. december
Pkt.: 9

Resumé
Ferieplan 2018-2019 (bilag 6)

Beslutning

Referat
Ferieplanen for 2018-2019 vedtages.

VIRUM
GYMNASIUM
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Resumé
Kapacitet

Beslutning

Referat
Virum gymnasium indmelder, at vi opretter 13 spor i skoleåret 2018/19.
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Mødegrundlag
Mandag d. 4. december
Pkt.: 11

Resu mé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

• Status på trivselspian
• VG-flex
• Personalesituationen
• Bygninger og investeringsloft
• VG6Oår
•

Beslutning

Referat
De ovennævnte punkter har været omtalt i forbindelse med gennemgang
afevaluering af resultatmålskontrakt og kommenteres ikke yderligere.
Det nævnes blot, at vi havde en fin og værdig fejring af VGs 60 års jubi
læum og at skolens alkoholstrategi virkede efter hensigten.

VIRUM
GYMNASIUM
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Pkt.: 12

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat
Anders Bjarklev kommenterer politiske tanker om indførelse af Filosofi
kum. Han betoner den solide almene dannelse, som gymnasiet allerede gi
ver de unge mennesker.

VIRUM
GYMNASIUM
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Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat
John Monrad Møller kommenteret status på OK 18 forhandlinger. Der er
optræk til konflikt og risiko for strejke.
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Resumé
Eventuelt

>
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Beslutning

Referat

Intet at berette.

OGG
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VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 4. december 2017

Anders Bjarklev, formand

Simor( Pihl Sørensen, kommunen

)

Mette Kyniund, rektor

Lene

Magnus Gammelgaard Bøttcher, elev 3g

Kristian Blum, personaleIda Anine Hedegaard Larsen, elev 2g

personale
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