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Dato: 18. marts 2019

Resumé
Kommentarer til dagsorden

Afbud fra Klaus Kassow.

Beslutning

Referat

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

Beslutning

Referat

Referat underskrives.
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Resumé
Tema: økonomi og strategi

a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018 (bilag 2)
b. Budgetopfølgning (bilag 3)
c. Indsatsområder 2019-2020 (bilag 4)

Beslutning

Referat
a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018 (bilag 2)

Revisor, Christian Dahlstrøm, gennemgår årsregnskab og protokollat.
Indledningsvis siger han, at der ikke er noget at bemærke, hvilket er rigtig
fint. Han laver en række nedslag - først i årsregnskabet, siden i protokolla
tet.
Revisionspåtegningen er blank. Det er så pænt, som det kan blive.
Ledelsesberetn ingen beskriver på en fin måde både skolens profil og mis
sion. Ligeledes en beskrivelse af de fine faglige resultater, skolen leverer.
Det bemærkes, at omsætningen stiger en smule, men at det skyldes en
samlet elevfremgang. Omkostningerne stiger ligeledes, men det fremgår,
at midlerne primært anvendes til undervisning.
Pengestrømsopgørelsen viser, at skolen har en fin likviditet. Soliditetsgra
den er i svag stigning, hvilket er positivt, men den er er lav sammenlignet
med andre skoler. Det hænger blandt andet sammen med værdiansættel
sen af skolen, som regnskabsteknisk er under den offentlige vurdering, hvil
ket giver en højere belåningsgrad, end et realkreditinstitut ville angive.
Lærer — elevratioen er pæn. Den er som sidste år.

OG

3/12



>

Der er indført et nyt nøgletal, der ser på bygningsanvendelse. Da det er før- Jl RU lvi
ste gang, er der ikke noget at sammenligne med — hverken internt eller GYMNASIUM
eksternt. Der er dog ingen tal, der giver anledning til bemærkninger.

Finansieringsgraden/belåningsgraden er høj, men det hænger igen sam
men med den lave regnskabstekniske vurdering af bygningerne.

Resultatopgørelse viser opsummeringen af indtægter og udgifter. Elev-
fremgangen er baggrunden for den økonomiske fremgang. Der er brugt
flere penge på undervisning, alle andre udgiftsområder er gået tilbage, så
det er rigtig fint.
Samlet set et fint resultat på 952.682,-

Balancen viser, at skolen har en god base. Værdipapirer udgør en fin re
serve, der vigtig at have i sparetider.

Passiverne der fine ud. Egenkapitalen stiger, mens gælden falder.

Periodeafgrænsninger gør likviditeten kunstig høj på opgørelsesdatoen, da
der lige er givet et forskud fra undervisningsministeriet.

Noterne gennemgås. Alt er som det skal være, og det konkluderes, at det
er et pænt regnskab uden store udfordringer. Der er en pæn soliditet.
Christian Dahlstrøm kvitterer for et fint samarbejde med relevante medar
bejdere på skolen.

Anders Bjarklev bemærker skolens SRP-karaktergennemsnit på 9,0 som
meget flot. Baggrunden for det høje gennemsnit drøftes kort. Herunder
nævnes bI.a. lærernes store arbejdsindsats, øget fokus på elevernes forbe
redelse forud for vejledning og generelt dygtige elever.

Nogle få rettelser til regnskabet noteres: Konsekvens i benævnelse af per
sonalevalgte bestyrelsesmedlemmer, indtrukket skal rettes til indtruffet og
revisionens honorar skal angives i tusinde kroner.

Feriepengeforpligtigelsen nævnes kort, og de forestående ændringer i for
valtningspraksis pga. ny ferielov. Herunder vendes ny optjeningsperiode
kort, da den nye ordning kan få indflydelse på likviditeten fremadrettet, ef
tersom skolen skal indbetale feriepengeforpligtelsen til en fond, for at
medarbejderne ikke skal have ekstra ferie under indfasningen af den nye
ferielov. Der er stadig mange usikkerhedsmomenter og endelige udmeldin
ger afventes.
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Protokollatet gennemgås. Først ses på, hvilke områder der har været revi- Jl RU IVJ
deres: Årsrapporten, aktivitetsindberetninger og skolens forvaltning. Der er GYMNASIUM
ikke noget at følge op på fra sidste år. Ikke noget at bemærke for i år. Det
er meget fint.
Det bemærkes, at skolen har været igennem en rigsrevision, og at gennem-
gangen ikke viste nogle problemer. Der var nogle få anbefalinger, som revi
sionen kan se, at skolen nu følger. Der udtrykkes desuden tryghed ved, at
skolen er en del af Gymnasiefællesskabet, hvilket er med til at sikre en god
praksis.
Processen i revisionen kommenteres, og det bemærkes, at der er gode folk
på opgaven på skolen. Det fungerer godt.

Erklæringer fra 11-leverandører er gennemgået uden anmærkninger. Det
bemærkes, at der er fokus på persondata med hjælp fra Gymnasiefælles
skabet.

Konklusionen på gennemgangen er, at alt er så pænt, som det kan være, og
at der er styr på tingene. Bestyrelsen gøres opmærksom på, at deres un
derskrift også bevidner, at de ikke kender til besvigelser.

Bestyrelsen godkender regnskabet, og der underskrives. Tjekliste udfyldes
med krydser i markeringer “Ingen kritiske bemærkninger”.

Anders Bjarklev yder stor ros til alle medarbejdere og ledelse for regnska
bet og til elever for så fint et resultat. Relevante dokumenter underskrives
af bestyrelsen.

b. Budgetopfølgning (bilag 3)
Rektor bemærker, at det er så tidligt på året, at budgetopfølgningen ikke
siger så meget. Fokus lægges i stedet på, hvordan besparelser er forvaltet
på skolen i forbindelse med planlægningen af kommende skoleår.
Der er blevet reduceret i rejseaktiviteten, som diskuteret på sidste besty
relsesmøde.
Timetildelingen til gymnasievejledning trimmet. Deres arbejdsområde har
ændret sig en smule som følge af den nye fraværsbekendtgørelse og et
samarbejde, som skolen har indgået med SPS-vejlederne. Sidstnævnte er
udgiftsneutralt for skolen, da midlerne kommer udefra og følger eleverne.
Timetildelingen til skolens årlige musical er blevet trimmet.
Den udviklingspulje, som fagene har haft de første to år efter gymnasiere
formen til grundforløbet, er bortfaldet.
Der er indført årgangs-fagdage, hvor hele årgange undervises samlet én
dag af færre lærere. Flere faggrupper har arbejdet med det tidligere og ele
verne har ønsket aktiviteter på tværs af klasserne, hvilket imødekommes
her. Desuden giver det mulighed for at samle ekskursioner og feltarbejde,
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som ellers ville give løbende afbrydelser i skemaet. Det bemærkes fra læ- RU lvi
rerside, at man er med på præmissen og baggrunden for årgangs-fagda- GYMNASiUM
gene, men at det er et sted, hvor besparelserne kan mærkes.

Desuden har samlæsning af hold og holdpakning i vaigfag betydet en del i
forhold til besparelser.
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c. Indsatsområder 2019-2020 (bilag 4) GYMNASIUM

Indsatsområderne følger resultatmålene. Dannelse er kommet til at fylde
en del. Det ligger desuden i tråd med Lyngby Taarbæk kommunes skoleud
viklingsstrategi. Udviklingsprojekterne er der stadig. Det er vigtigt at frem
tidssikre gennem udvikling, selv i sparetider. Det er nyt, at job shadowing
er kommet med. FNs verdensmål er blevet fremhævet, og en styrkelse af
naturvidenskab og sprog er tilstræbt.
Indsatsområderne vedtages med kommentarer om, at det er meget skolen
når, og at det ser spændende ud.
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Resumé
Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse

Beslutning

Referat
Rektor fortæller om skolens søgetal. Der et 418 ansøgere, hvilket er et me
get fint søgetal. Vi er glade for tallet, der betyder, at skolen er overansøgt.
Områdets samledes søgetal diskuteres, og det bemærkes, at man ikke må
tage noget for givet. De ændrede søgemønstre i området giver kun anled
ning til at holde fast i det vigtige rekrutteringsområde.
Den nye optagelsesbekendtgørelse gennemgås kort med fokus på konse
kvenser for optageproceduren på Virum Gymnasium.

I forhold til ansøgernes ønsker ses ikke store udsving. Dog bemærkes en
svag tendens til mere tysk på bekostning af fransk og spansk og i de kunst
neriske fag en lille tilbagegang i mediefag til fordel for billedkunst.
Rektor gør opmærksom på, at der netop er slået stillinger op på Virum
Gymnasium, særligt naturvidenskabelige fag har interesse.

Vicerektor Andreas Olesen gennemgår 2g elevernes ønsker for valgfag i
kommende skoleår. Der er nye mønstre, da det er første 3g årgang efter
reformen. Dels har de en valgfagsposition mere end tidligere, dels er deres
faglige bindinger anderledes i studieretningerne. Der laves nogle nedslag i
for skellige områder. C-niveaufag er som forventet generelt steget pga. den
nye struktur, humanistiske B-niveaufag er gået tilbage pga krav til naturvi
denskab.
I forlængelse af holdoprettelse tales der om pres på skemaet. Det er svært
at nå det, vi gerne vil og skal inden for skemaet, samtidig har der været yt
ret ønske om en anden pausestruktur. Der er iværksat en spørgeskemaun
dersøgelse blandt lærerne, som skal afdække lærernes ønsker til skema- og
pausestruktur, inden der sættes større initiativer i gang.
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Resumé
Bygninger

Beslutning

Referat
Punktet udskydes.

Pkt.: 6

Resumé
Status på gymnasiereform på VG

Beslutning

Referat

Rektor giver en kort status på gymnasiereformen på VG. Lige nu er det
planlægningen af første årgang 3g, der fylder, herunder en ny SRP-struktur,
der betyder meget for hele skoleårets planlægning og for progressionspla
ner for flerfaglighed.

Kristian Blum siger, at det lyder spændende og håber, at strukturen kan
være med til at sikre en udjævning af arbejdsbelastningen for lærerne.
Rektor fortæller, at det naturligvis tænkes med, og at flere aktører kommer
til at se med, herunder samarbejdsudvalget.
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Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat
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Der er indgået en fratrædelsesordning med en lærer og en klasse har skif
tet rejsemål til deres studietur. Dette påfører skolen en udgift.
En elev er blevet bortvist efter at have været påvirket af rusmidler til en
fest. Sammen med andre ungdomsuddannelser i kommunen har VG ind
gået et samarbejde med misbrugskonsulenterne, der fra den 1.4. er på sko
len hver anden uge. VG har ikke større problemer end andre steder, men
ønsker at være proaktive.
Lene Magnussen gør opmærksom på kommunens Trivselsguide, som er et
nyt værktøj til måling af trivsel.

Ministeriets digitale prøvevagt er blevet afblæst. VG skal selv sikre, at der
ikke snydes til eksamen.

VG er pilot skole for Studica. Lectio er blevet sikkerhedsgod kendt på nogle
områder.
Bestyrelsen spørges til interesse for at få nyhedsbrevet Fugisang fremsendt
fremadrettet for at kunne følge med i dagligdagen på VG. Det ønsker besty
relsen.
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Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev taler om den megen snak om stressede unge. Folk er på
hele tiden. Der lyder en opfordring til at slukke for de sociale medier i en
uge.

Anders Bjarklev har godkendt en kompetencemiddelansøgning.

Pkt.: 9

Resumé

Orientering fra øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat

Vismandsrapport, der påviser, at der ikke ses et fald i kvalitet målt på fra
vær og frafald i ungdomsuddannelserne. Baggrunden er måske nok, at læ
rere har svært ved at gå på kompromis. Rektor anerkender lærernes sam
arbejdsvilje og ansvarsfølelse, eksempelvis når vikariater skal besættes in
ternt.

Ole Stahl fortæller, at Haldor Topsøe har indstiftet en grundskolelærerpris.

Lene Magnussen fortæller, at Headspace åbner første april. Kommunen hå
ber at se en masse unge mennesker.

Simon Pihl fortæller om byggeprojekterne i Lyngby. I forhold til fx letbanen
ønskes involvering. Måske et initiativ til undervisning. Der skal etableres et
byområde ved firskovvej: hvordan skaber man en moderne by. Der er på
begyndt et involveringsprojekt i Sorgenfri.
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Rektor beder kommunen lave en skitse til, hvordan projekterne kan inddra
ges i undervisningen.

Pkt.: 10

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Intet at berette.
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