
VI RU M GYMNASIUM/BESTYRELSEN

Godkendelse af referatet fra bestyrelsesmøde onsdag d. 16. maj 2018

t
Klaus Kassow, personale

Anders Bjarklev, formand, DTU

Simon Pihl Sørensen, LIK - Kommunalbestyrelsen

Mette Kynemund, rektor, VG

Lene Magnusse , LTK

Ida Anine Hedegaard Larsen, elev

Kristian Blum, personale

Ole Stahl, Hal ar Topsøe

Magnus Gammelgaard Bøttcher, elev
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Resumé Virum Gymnasium

Fuglsangvej66
Kommentar til dagsorden

DK-2830 Virum

T: ÷45 4583 2141

vg@edu.virum-gym.dk

www.virum-gym.dk

Beslutning

Referat

Afbud fra Lene Magnussen og Ole Stahl. Ida Anine Hedegaard Larsen kom

mer lidt senere.
Dagsorden godkendt.
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Mødegrundlag vi RU [vi
Onsdag d. 16. maj 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 2

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

Beslutning

Referat

Referat underskrives.
Bestyrelsen orienteres om, at årsrapport ikke er indberettet, da computer
system ikke er færdig udviklet.
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Mødegrundlag
Onsdag d. 16. maj 2018
Pkt.: 3

Resumé
Tema: Skoleåret 2018-2019

a. Status på reformarbejde
b. 25.5.2018 og konsekvenserne heraf
c. Bestyrelsens mødeplan

Forslag til mØdedatoer for det kommende år:

• Torsdag den 6. september 2018 kl. 17-20
• Mandag den 10. december 2018 kl. 17-20
• Mandag den 18. marts 2019 kl. 17-21

• Tirsdag den 21. maj 2019 kl. 17-20

VIRUM
GYMNASIUM

Beslutning

Referat
a. Status på reformarbejde

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder intenst med udvikling af en

progressionsplan for flerfaglighed.
I planlægningen af næste skoleår har der været meget fokus på at mini-

mere elevernes Ønske om klasseskift efter studieretningsstart. Det har væ

ret en landsdækkende udfordring med disse klasseskift.

b. 25.5.2018 (GDPR) og konsekvenserne heraf

De handlinger, der er foretaget ind til nu for at leve op til Iovkrav gennem

gås, herunder udfordringen med Lectio. Der er dags dato afsendt et brev til

Lectio, der påpeger udfordringerne. VG har lavet en handleplan for risiko

minimering ved brug af Lectio. Den gennemgås.
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VG har i arbejdet med GDPR støttet sig meget til den juridiske rådgivning \II RU lvi
fra Roskildefællesskabet. GYMNASIUM
Bestyrelsen føler sig trygge ved, at der er taget fornødne trin i den rigtige
retning.

Mødeplan godkendt.
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Mødegrundlag \/I RU lvi
Onsdag d. 16. maj 2012 GYMNASIUM
Pkt.: 4

Resumé

Elevoptag og klassesammensætning; status på tilgang/frafald

Beslutning

Referat

Der er optaget 380 elever til kommende ig årgangs 364 plader. De 380 in

deholder en teknisk overbookning til frafald henover sommeren. De 364 af

de 3$0 optagne er 1. prioritetsansøgere. Der har været yderligere henven

delser om ønske til plads, og der er lige nu venteliste til ig.

Kommende ig årgang har fået tilbudt Design og arkitektur som den første

årgang. Der er en pæn søgning. Eleverne kommer fortrinsvis fra billed-

kunst.
Sprogfordelingen viser en lille fremgang til spansk. Ellers nogenlunde sta

bilt.

Der udbyders begynderhold i spansk for 7. klasser med henblik på at kunne

udbyde fortsætter spansk senere.

Nuværende I, 2. og 3.g årgange har gennemførselsprocenter på 99%.
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Mødegrundlag \II RU NI
Onsdag d. 16. maj 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 5

Resumé
Økonomi

Budgetopfølgning (bilag 2)

Beslutning

Referat
Estimatet for 2018 gennemgås ikke på dette møde, men budgetopfølgnin

gen.
Der er fortsat en langtidssygemelding, og der er netop kommet en barsel

til.
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Mødegrundlag VI RU tVi
Onsdag d. 16. maj 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 6

Resumé

Orientering fra rektor Mette Kynemund

a. OK18
b. Ombygning og vedligehold
c. Rigsrevisionen på VG

Beslutning

Referat

a. OK1$
OK1$ er blevet fulgt nøje. Der er pæne lønstigninger, men vi
har ikke fået fordelingen over overenskomstperioden. Lige

ledes kender vi ikke tilskudsreguleringer, så vi kan ikke sige

noget om de økonomiske konsekvenser.
b. Ombygning og vedligehold

Vejledningsforholdene på VG er ikke optimale og trænger til
en forbedring. Derfor vil der blive lavet et vejledningscenter
på loftet, så al vejledning er samlet.
Kemidepotet bliver renoveret henover sommeren, så det le
ver op til nutidige krav.

c. Rigsrevisionen på VG
Virum Gymnasium er blevet udtaget til rigsrevision ligesom

9 andre gymnasier i landet. Vi er et af de 3, der er udtaget i
Roskildefællesskabet. 15 til 20 ansatte vil blive gennemgået:
Ledelsesgruppe, lærere, elevhjælpere. Der vil blive set på
lønsammensætning, merarbejde, censur og engangsydelser.
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VG udtrukket pga. VG pulje som viser forholdsvis store en- \lI RU [vi
gangsydelser. Revision er afsluttet nu, og vi skal til opføl- GYMNASIUM
gende møde den 1.6.2018.
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Mødegrundlag ‘v’l RU lvi
Onsdag d. 16. maj 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 7

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev er blevet interviewet om, hvordan det ser ud med gymna

sier i forhold til besparelser. Enhver lejlighed benyttes til at påtale den øko
nomiske situation.

Teknologipakken blev præsenteret i Experimentariet med fire ministre re

præsenteret. STX var ikke en del af præsentationen.
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Mødegrundlag \/I RU lvi
Onsdag d. 16. maj 2018 GYMNASIUM
Pkt.: $

Resumé

Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat

Simon Pihl fortæller om kommende byggeprojekter i kommunen.
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Mødegrundlag
Onsdag d. 16. maj 2018
Pkt.: 9

Beslutning

Referat

Intet at berette.

Dato: 6.9.2018

OG

VIRUM
GYMNASIUM

Resumé
Eventuelt
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