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Resumé Virum Gymnasium

Kommentar til dagsorden Fuglsangvej 66

DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141

vg@edu.virum-gym.dk

www.virum-gym.dk

Beslutning

Referat

Der er afbud fra Jon Monrad Møller og Helle Vang Andersen
Anders Bjarklev og Simon Pihl er forsinkede.
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Resumé

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Beslutning

Referat

Referatet godkendes og underskrives.

VIRUM
GYMNASIUM
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Resumé

Tema: Økonomi og strategi
a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag 2a, 2b, 2c)
b. Vedligeholdelsesplan (bilag 3) Vedligeholdelsesplanen er en skitse

der hele tiden tilpasses forholdene.
c. Budgetopfølgning (bilag 4)
d. Indsatsområder 2018-2019 (bilag 5)

Beslutning

Referat

Tema: Økonomi og strategi
a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2017 (bilag 2a, 2b,

2c)
Revisor Peter Skanborg forestår gennemgangen af regnskabet.
Der er ingen kritiske bemærkninger, det er meget fint.

Der laves en række nedslag:
Side 2: der gøres opmærksom på bestyrelsens ansvar.
Side 5: der gøres opmærksom på revisionens rolle.
Der er ingen kritiske bemærkninger.

Ledelsesberetningen. Det er en flot beretning. Flotte resultater og
tal.
Nøgletal: Omsætningen støt faldende. Udgifter er modsvarende.

Forventet overskud i 2018 er 1,6 millioner.
I resultatet ses et fald i indtægt på 3 millioner, men kun på i i ud
gifter:
Det giver et mindre overskud.
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Skyldig løn er steget væsentlig. Det betyder også, at der skal læg- ‘Jj R Ii lviges et antal arsværk til opgørelsen af arsværk.
GYMNASIUM

s. 27. Pengestrømsopgørelse.
Der er brugt lidt mere, end der er kommet ind.

Revisionsprotokol.
Ingen kritiske bemærkninger. Alt ser fint ud. Der er revideret efter
nye, gældende regler.

Underskrift:
Det gennemgås, hvad der skrives under på og bestyrelsen under
skriver.

Besparelser for det kommende skoleår: Pga. de fortsatte bespa
relser er sparetiltag nødvendige.

i. 3. lærer i ig idræt skæres væk.
ii. Øvelsestime i naturvidenskab bortfalder på C-niveauhold

og reduceres på B og A-niveauhold.
Det tilstræbes til stadighed at foretage spareindgreb, der betyder
opgavebortfald og ikke arbejdsintensivering.

b. Vedligeholdelsesplan (bilag 3)
Vedligeholdelsespianen er en skitse der hele tiden tilpasses
forholdene.

c. Budgetopfølgning (bilag 4)
Ikke noget uventet i den afsluttede periode. Alt går som forven
tet. Der er flyttet penge flyttet fra SparNord til Danske bank, da
det kostede penge at have penge stående.

d. Indsatsområder 2018-2019 (bilag 5)
Der er stor genkendelighed. Der bygges videre på det eksiste
rende og den er knyttet op på resultatmål. Reform og besparelser
gør, at vi skal være særligt opmærksomme på lærernes arbejdsvil
kår. Bl.a. skal antistressstrategi opdateres.

OG
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Resumé

Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse

Beslutning

Referat

VG har søgning til 13 klasser. Der har været et generelt fald i søgningen i vores
område. De omkringliggende gymnasiets søgetal samt tanker om fotdelingsnøgler
efter fx etnicitet diskuteres.
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Resumé

Status på gymnasiereform på VG

Beslutning

Referat

Grundforløbet er blevet evalueret af såvel elever som lærere.
Gennemgående træk i evalueringen var:

• et ønske om kortest muligt grundforløb
• kortere studieretningspræsentationer
• mest mulig forudsigelighed I skemaet
• mindst mulig undervisning efter eksaminer
• behov for mere introforløb i studieretningskiasserne i november.
Disse ønsker forsøges i videst muligt omfang efterkommet i planlægningen af
næste skoleår ligesom perioden uden skema ved overgangen fra grundforløb
til studieretningsforløb gøres kortest muligt.

Mange af udfordringnerne har været gennemgående på landsplan.
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Resumé

Orientering fra rektor Mette Kynemund

a. Bestyrelsesmedlemmer fra maj 2018
Valg til bestyrelsen følger valgår for kommunalbestyrelsen, så der er valg
til bestyrelsen i år. Helle Vang Andersen stopper. Mette Kynemund har
kontakt til potentiel ny kandidat.
På elevside skal der vælges en pige for at sikre kønslighed.

b. Dødsfald
Det har naturligvis haft en meget stor påvirkning i hele huset, at en 3g
elev afgik ved døden i januar måned. Eleverne var fantastiske til at tage
hånd om hinanden.

c. SkyLab
13 lærere har været på besøg på DTU’s Sky lab mhp. at undersøge, hvor
dan skaber man kunne skabe et tilsvarende miljøet på gymnasialt niveau.
Skolen har en ydmyg tilgang: har vi et sted på skolen, hvor vi kan skabe
den stemning?

d. Lectio
Ejeren af Lectio er svær at kommunikere med. Ingen kan få ham til at
indgå kontrakter. Situationen følges i rektorkredsen.

e. IT-fællesskab
VG er med i et lT-fællesskab. Det er gået fra 4 til 3 skoler, og VG har over
taget værtskabet

f. Umbrella-sagen
Der er 48 sigtede i Lyngby Taarbæk kommune og 286 i Nordsjælland.
Flere tidligere elever er sigtede og dømte. Også nuværende elever skal af
høres.

g. Fordeling at elever fremadrettet
Jf. diskussion tidligere på mødet.

h. TDC-Centralen
Ledelsen har afholdt møde med lokalpolitikere, hvor råskitser til tegninger
blev præsenteret.

i. Konfliktrisiko i fbm. OK18:
Der er bekymring blandt eleverne for om en evt, konflikt kan ramme de
res eksamen. Vi følger situationen og sikrer bedst mulige rammer for ele
verne.

Beslutning

Referat
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Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev har holdt møde med formanden for danske gymnasier i sin egen
skab af formand for rektorforeningen. Her påpegedes vigtigheden af, at dannelse
finder sted på gymnasierne, og at en politisk dannelsesdagsorden, der vil flytte
dannelsen ind på universiteterne er uberettiget. Gymnasieskolen laver et godt
stykke arbejde.
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Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat

Simon Pihl fortæller, at der træffes beslutning om placering af det nye H.C. Ørsted
byggeri i morgen.
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Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
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Intet at berette
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VIRUM GYMNASIUM / BESTYRELSEN

Godkendelse at referatet

Bestyrelsesmøde 12. marts 2018

Anders Bjarklev, formand

Simon iii1 Ssr!1fsen, kommunen

“7
Mette Kynemu rektor

Lene Magnu e Kommunen

Ida Anine Hedegaard Larsen, elev

Søttcher, elev
; —

Kristian Blum, personale

Møller, personale


