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Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 6. september 2018

Anders Bjarklev, formand, DTU wnd, rektor, VG

ion Pihl Sørensen, LIK - kommunalbestyrelsen Lene Magnussen, LTK
Kommunal bestyre Isen

Id Anine Hedegaard Larsen, elev

Ktïstian Blum, personaleIda Friis Jense1p1iev

laus Kassow, personale
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Referat VIRU lvi
Torsdag d. 6. september GYMNASIUM
Pkt.: i

Oato: 10. december 2018

Resumé Virum Gymnasium

Kommentar til dagsorden — velkomst til nye bestyrelsesrepræsentanter Fugsangvej 66

DK-2830 Virum

T: +45 4583 2141

vg@edu.virum-gym.dk

wwwiirum-gym.dk

Beslutning

Referat

Velkomst til og præsentation af nye medlemmer:

Ole Stahl, Haldor Topsøe - valgt fra erhvervslivet

Klaus Kassow, Lærerrepræsentant - valgt af medarbejderne

Ida Friis Jensen, elevrepræsentant
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 2

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

Beslutning

Referat

>

VIRUM
GYMNASIUM

Referatet godkendes og underskrives.
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Referat \/IRUL”l
Torsdag d. 6. september GYMNASIUM
Pkt.: 3

Resumé
Tema: Gymnasiereformen

• Tankerne bag flerfaglighed og dannelse præsenteres for bestyrelsen

Beslutning

Referat
Det er andet år med reformen, og det mærkes på lærerværelset. Lærerne
har erfaring at trække på, og planlægningen har været bedre.
Flerfaglighed som begreb er nyt, men der trækkes på erfaringer fra AT, som
flerfaglighed afløser. Progressionsplanen for flerfaglighed gennemgås.

Rektor talte om dannelse på baggrund af Steen Becks oplæg for lærerne
tidligere på året. Diskussionen kom omkring kundskaber over for egenska
ber, at det indre rum for fordybelse er udfordret. I den forbindelse oriente
rede rektor om, at der er indført telefonkasser i alle klasser, og om at om
bygningen til vejledningscenter på loftet indbefatter, at der laves en stille-
zone til fordybelse. Det har været et elevønske.
Diskussionen bevægede sig derfra over i en diskussion af festkultur og rela
tionen mellem de to køn. Skolens ansvar i forbindelse med fx arrangemen
ter i Dyrehaven og årgangsmiddage op til fester på skolen blev diskuteret.
Ligeledes var forældreansvar en del af diskussionen og rektor fortalte om
orienteringsskrivelser til forældre i forbindelse med årets første fest.
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 4

Resumé
Forretningsorden og vedtægter for bestyrelsen evalueres (bilag 2a + 2b)

Beslutning

Referat

Der er sket ganske få ændringer i vedtægterne.
Der er kommet fly lov i forhold til forretningsorden. Rektor gennemgår æn
dringerne. Det handler bl.a. om fordelingen mellem indefra kommende og
udefra kommende.
Rektor retter til og lægger nyeste versioner på skolens hjemmeside.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 5

Resumé
Økonomiopfølgning (bilag 3)

Beslutning

Referat

>

—

40G

Bilaget til økonomiopfølgning gennemgås. Det ser fornuftigt ud for 2018. Vi
følger budgettet.
Det er dog kritisk, at der er varslet besparelser ud over omprioriteringsbi
draget, herunder reguleringer på indkøbsaftaler, telefoni og PR.

Den økonomiske fremtid ser ikke god ud. Det diskuteres, hvordan der skal
andre undervisningsmetoder tit, for at det kan hænge sammen. Det kræver
ressourcer til udvikling. Denne investering sker lige nu i lærersamarbejder
om fx forelæsningsformen.
Vejledning af eleverne fylder mere, mens skriftlighed — især hjemme - er
faldet. Det er vigtigt, at vi er opmærksomme på dette i forhold til kvalite
ten.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat VIRU lvi
Torsdag d. 6. september GYMNASIUM
Pkt.: 6

Resumé

Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat

Andreas Olesen gennemgår elevtal på de forskellige årgange. I ig er der
fyldt helt op og et lille overskud. Det forventes dog, at der på tælledato i
november kun er det antal elever, der må være jvf. klasseloftet. 2g årgan
gen er blevet fyldt op ved optag udefra i forbindelse med skolestart. 3g år
gangen viser en pæn gennemførsel, om end den ikke er fyldt op.
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 7

Resumé

Mødeplan og temaet for 2018-2019

a. 10.12. kl. 17-20 — LTK
i. Tema — præsentation af 11K. Hvad kan VG lære af

LTK?
ïi. Status på reformarbejde

iii. Godkendelse af foreløbigt budget
iv. Status på resultatmâl 2018
v. Resuttatmål og kontrakt 2019

vi. Ferieplan 2019-2020
vii. Kapacitet

b. 18.3. kl. 17-21 — VG
i. Tema - Økonomi og strategi

ii. Årsregnskab 2018
iii. Indsatsområder 2019-2020
iv. Status på reformarbejde
v. Hold og klassedannelse

vi. Budgetopfølgning og estimat 2019
c. 21.5.2019 kl. 17-20 — Haldor Topsøe

i. Tema: hvad kan VG lære af Haldor Topsøe?
ii. Budgetopfølgning 2019

iii. Status søgetal og elevtilgang/frafald
iv. Årshjul 2019-2020

Beslutning

Referat

Mødeplan gennemgås og vedtages.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 8

Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat

Rigsrevisionens besøg. Det har været en interessant proces. Vi har set på
egne procedurer og på samarbejdet med Roskilde fællesskabet. Vi har
modtaget en foreløbig rapport. Der er ingen store anmærkninger, og de
mindre kommentarer, der er, er om forhold, det er meget let at ændre pro
cedure i forhold til.

International profil. Der arbejdes på forskellig vis med udvikling af den in
ternationale profil. Der har været elever på feltarbejde i Honduras sammen
med en lærer i sommerferien. 20 elever og to lærere har været i Grønland i
august måned, og de grønlandske elever kommer på genbesøg senere på
året. Desuden er der indgået en udvekslingsaftale med en skole i Frankrig,
hvor 4 elever skal på længerevarende ophold.

Aftale med Juniortalent. VG er blevet værtsskole for Juniortalent, som er
rettet mod folkeskolerne i området. Det skal være en del af skolens sam
lede udbud til folkeskolerne. Juniortalent passet godt til VGs profil.

Der er tæt dialog med LIFE med henblik på endnu tættere samarbejde.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 9

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev orienterer om, at DTU er med i kampagnen #STOP2pctnu.

VIRUM
GYMNASIUM
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Refe rat
Torsdag d. 6. september
Pkt.: 10

Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat

Lene Magnussen orienterer om, at Headspace starter i Lyngby Taarbæk
kommune. Det er en frivillig organisation, der tilbyder anonym rådgivning.
De vil gerne ud og tale med skoler og elever.
Desuden orienteres der om, at SSP nu skal følge unge over 18 år. Det givet
mulighed for et tættere og styrket samarbejde med ungdomsuddannel
serne.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat
‘v’IRU lvi

Torsdag d. 6. september
GYMNASIUM

Pkt.: 11

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat

Intet at berette.
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