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www.virum-gym.dk

Beslutning

Referat

Dagsorden godkendt
Afbud fra Lene Magnussen og Ida Friis Jensen
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Mødegrundlag VI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 2

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

Beslutning

Referat

Referat godkendes og underskrives.
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Mødegrundlag VI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 3

Resumé
Tema: Hvad kan VG lære af LTK

• Oplæg af Lene Magnussen
• Oplæg af Simon Pihl Sørensen om uddannelsessystemet i Schweiz

Beslutning

Referat

Lene Magnussens oplæg bortfalder pga. afbud.
Rektor indleder kort med baggrunden for interessen for, at Simon Pihl for
tæller om “den schweiziske model”. Afstigningsmuligheder og sammen-
blanding af uddannelsesformer diskuteres også i Danmark under begrebet
fI exicatio n.

Simon Pihl tager udgangspunkt i manglen på håndværkere i Danmark og
den manglende søgning til erhvervsuddannelserne, samtidig med at det
anslås, at ca. 170.000 unge er uden arbejde og ikke i uddannelse. En af ud
fordringerne for erhvervsuddannelserne i Danmark er, at der mangler prak
tikpladser.

I Schweitz er virksomhederne markant bedre til at tage praktikanter. Fx har
virksomheden Geberit 100 lærlinge pr. 1000 medarbejdere.
I Schweitz gør virksomhederne en dyd ud af at have praktikanter. De unge
er 2 dage i skole og 3 dage i virksomheden og praktikken er lønnet.

Ca. 75% af en årgang starter på erhvervsuddannelse i Schweitz. Mulighe
derne for at bygge ovenpå og videre i uddannelsessystemet er rige, hvilket
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betyder, at mange starter med en erhvervsuddannelse og kan slutte med VI RU lvi
en akademisk uddannelse. GYMNASIUM
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Mødegrundlag
Mandag d. 10. december 2018
Pkt.: 4

Resumé
Status på reformarbejdet — herunder Mindset

Beslutning

Referat
Rektor gør punktet kort, da bilaget “Status på resultatmål 2018” er en gen
nemgang af samme.
Der fortælles om projektet Mindsetbaseret ledelse, som skolens ledelse
har været en del af. Via mindset-tankegangen skal vi bl.a. kunne imøde
komme perfektions- og præstationskulturen.

VIRUM
GYMNASIUM
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Mødegrundlag \f I RU Lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 5

Resumé
Godkendelse af foreløbigt budget 2019, herunder VGs investeringsramme
og vedligeholdelsesplan (bilag 2, 3 og 4)

Beslutning

Referat

Punkt 6 behandles her, da nyeste estimat for 201$ fremgår af budgetover
sigten for 2019. Estimatet for 201$ ser pænt ud. Der er en stigning i over
skud i forhold til budgettet. Det skyldes bl.a. en nedgang i merarbejde, at
dele af vedligeholdelsen er lavet internt samt at spareinitiativer slår forsin
ket igennem, da skoleår ikke følger budgetår.

I forhold til budgettet for 2019 er der stadig en del usikkerhedsfaktorer,
f.eks. påtænkte taksameterændringer og en ukendt optagelsesprocedure,
der kan få indflydelse for elevtal. Vi afventer stadigen optagelsesbekendt
gørelse.

Budgettet er lagt uden årsvikariater og med to pædagogikumkandidater.
Der er taget højde for DK18 lønstigningerne, som kommer drypvis i over
enskomstperioden. Der er budgetteret med mindre merarbejde.

I forhold til driftsomkostninger bemærkes det, at der er budgetteret med
en forventet stigning i udgifter til rengøring, at markedsføringsudgifterne
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er faldet, da der udmeldt et loft på disse omkostninger ude fra, og at udgif
terne til rejser er sat ned i budgettet.
I forhold til sidstnævnte forklares det, at der har været en proces i huset
med inddragelse af SU og spørgeskema til hele lærerkollegiet i forhold til
strategi for rejser og på den baggrund har ledelsen besluttet, at der frem
over bliver en 3 dages tur i Danmark og en 5 dages tur inden for Europas
grænser. Bestyrelsen bakker kraftigt op om afskaffelse af oversøiske rejse
mål og betoner, at man kan se kulturforandring meget tæt på Danmark, li
gesom det vil betyde færre og kortere flyrejser, hvilket er udtryk for en bæ
redygtig tankegang.
Med i budgettet er der en post til evt, skift til andet studieadministrativt sy
stem, da Lectio fortsat ikke lever op til datasikkerhedskrav. Ledelsen ønsker
at blive pilotskole for det nye system og ad den ved sikre en lang og god
proces i huset.

Vi skal være opmærksomme på likviditeten, når overskuddet ikke er større.
I den sammenhæng er fokus på afskrivningsperioder på aktiviteter, der hol
der bygningerne attraktive, centralt.
Overskudsgraden og VG-puljen diskuteres. Det anerkendes, at der ifølge
GLs opgørelser anvendes flere midler på undervisning, end taksameterord
ningen foreskriver. Udfordringerne ved fortsat omprioriteringsbidrag disku
teres kort.
Baggrunden for et budget for 2019 uden fuld udbetaling af VG-pulje er øn
sket om at sikre bevarelse af faste stillinger. Et budget med fuld udbetaling
ville kræve fyringer med arbejdsintensivering til følge.

Birgit Langvad gennemgår kort sociale klausuler og skolens opfyldelse af
dem.

VIRUM
GYMNASIUM
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Mødegrundlag
Mandag d. 10. december 2018
Pkt.: 6

Resumé
Økonomiopfølgning (bilag 5)

Beslutning

Referat

>

VIRUM
GYMNASIUM

Ingen kommentarer. Punktet er belyst under punkt 5.

OG
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Mødegrundlag \lI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 7

Resu mé
VGs regnskabsinstruks (bilag 6)

Beslutning

Referat

Bestyrelsen godkender regnskabsinstruksen.
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Mødegrundlag VI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: $

Resumé
Fraværsbekendtgørelsen (bilag 7)

Beslutning

Referat

Ministeren har et ønske om, at elevernes fravær nedbringes.
Den nye fraværsbekendtgørelse foreskriver som noget nyt, at der skal regi
stteres fravær ved undervisningens begyndelse, og at skolerne skal offent
liggøre måltal for fravær på skolens hjemmeside.
Fraværstal for indeværende år og måltal for kommende år diskuteres og
fastsættes. Ledelsen påser, at kravene til offentliggørelse indfries.
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Mødegrundlag \/I RU [Vi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 9

Resumé

Studie- og ordensregler (inkl, sanktioner) (bilag 8)

Beslutning

Referat

Der er kommet nye studie- og ordensregler og vores lokale studie- og or
densregler er tilsvarende revideret. Der er øget fokus på juridiske forhold
for at sikre handlefrihed i nødvendige situationer. Som noget nyt er der nu
mulighed for at tildele elever en pædagogisk tilrettevisning frem for fx at
hjemsende dem midlertidigt fra undervisning.

Synlighed og rimelighed i sanktioner diskuteres. Det er vigtigt, at alle på
skolen ser og kender til sanktioner, der gives. Bestyrelsen bakker rektor op
i at skulle sanktionere rimeligt, samtidig med at det diskuteres, hvordan
man kan konflikthåndtere, så det ikke bliver nødvendigt at sanktionere.
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Mødegrundlag
Mandag d. 10. december 2018
Pkt.: 10

Resumé
Status på resultatmål 2018 (bilag 9)

Beslutning

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

Basisrammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

1. Håndtering af besparelser og krisestyring i forbindelse med Gymna
siereform fortsætter
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% af den samlede
basisramme, som området udgør.

2. Udviklingsprojekter — spredning og forankring
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% af den samlede
basisramme, som området udgør.

Ekstrarammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

3. Indsats mod frafald
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Målet anses for delvist opfyldt svarende til 25 af de 30% af den
samlede ekstraramme, som området udgør.

4. Ledelse
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 40% af den samlede
ekstraramme, som området udgør.

5. Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 30% af den samlede
ekstraramme, som området udgør.

Beslutning
Samlet opfyldes delmålene således:

6. Basisramme
lndsatsområde 1: Håndtering af besparelser og krisestyring i forbin
delse med Gymnasiereform fortsætter
Indsatsområde 2: Udviklingsprojekter — spredning og forankring

I alt basisramme: 100 %

Ekstraramme
Indsatsområde 3: Indsats mod frafald
Indsatsområde 4: Ledelse
Indsatsområde 5: Prioritering og planlægning af lærernes arbejdstid

I alt ekstraramme: 95 %

VIRUM
GYMNASIUM

13/2;



GYI’l,

>
‘OG

Mødegrundlag ‘11 RU [Vi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 11

Resumé
Resultatmål og kontrakt 2019 (bilag 10)

Beslutning

Referat

Resultatmålene for 2019 diskuteres. Der er enighed om, at det ser godt ud,
dog ønskes formuleringen “Iværksætte støtteforanstaltninger til ikke vel
fungerende klasser” indsat under punktet Fravær.
Med denne tilføjelse vedtages resultatmålene for 2019.
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Mødegrundlag VI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 12

Resumé
Revision afferieplan 2018-2019 og udkast afferieplan 2019-2020 (bilag 11
og 12)

Eesi utning

Referat

Ferieplaner vedtages som forelagt i bilag. En ændring i indeværende sko
leår 2018/19 og en ny ferieplan for kommende skoleår (2019/20).
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Mødegrundlag \/I RU [vi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 13

Resu mé
Kapacitet

Beslutning

Referat
For at sikre kontinuitet og økonomi ønsker ledelsen fortsat en kapacitet på
13 klasse. Dette godkender bestyrelsen.
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Mødegrundlag VI RU NI
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 14

Resumé
Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat

Andreas Olesen fremlægger overblik over elevfrafald. Det bemærkes, at
der ved tælledag for lg den 13.11.2018 var præcis det antal elever, der må
være jf. klasseloft (364 elever). Bestyrelsesformand Anders Bjaklev har på
forhånd berigtiget opgørelsen i forhold til revision.
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Mødegrundlag \/I RU [Vi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 15

Resu mé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat

Punktet taget under tidligere punkter.
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Mødegrundlag
Mandag d. 10. december 2018
Pkt.: 16

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Undersøgelse af uønsket seksuel adfærd rettet mod studerende på
de danske universiteter

Beslutning

Referat
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Anders Bjarklev orienteret om en undersøgelse af uønsket seksuel adfærd
på universiteterne. 150.000 studerende er blevet spurgt til, hvorvidt de har
oplevet krænkende adfærd. Svarene skal anvendes i forhold til trivselsstra
tegier og til at tale om problemerne.
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Mødegrundlag \JI RU lvi
Mandag d. 10. december 2018

GYMNASIUM
Pkt.: 17

Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat

Intet at berette.
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Mødegrundlag \/I RU [Vi
Mandag d. 10. december 2018 GYMNASIUM
Pkt.: 18

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev ønsker bestyrelsen en glædelig jul.
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