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Godkendelse af referatet

Bestyrelsesmøde 21. maj 2019

Anders Bjarklev, formand, DTU

LTK - kommunalbestyrelsen
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Mette Kynemu , rektor, VG

Lene Magnussen, LTK -

Kom munalbestyrelsen

Marie Thustrup Kreiner, elev

Kristian Blum, personale

1
Klaus Kassow, personale



REFERAT

Referat VIRU Lvi
Tirsdag d. 21. maj 2019 GYMNASIUM
Pkt.: i

Dato: 21. maj 2019

Resumé
Kommentarer til dagsorden

Beslutning

Referat

Ingen kommentarer.
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Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019
Pkt.: 2

VIRUM
GYMNASIUM

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

Beslutning

Referat

Kommentar til referat:
Ole Stahl bemærker, at den indstiftede lærerpris er blevet til i samarbejde
med H.C. Ørstedinstituttet.
Referat underskrives.
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Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019
Pkt.: 3

Resumé
Hvad kan VG lære af Haldor Topsøe vi Ole Stahl

Beslutning

Referat

Ole Stahl givet en introduktion til Haldor Topsøe og virksomhedens vær
dier.

Følgende fremhæves:
• Man skal kunne være god i et team, man ikke selv har valgt. Det er

en stor læring i ikke kun at være sammen med vennerne. Man er
kun god sammen med andre.

• Tværfaglighed er særdeles vigtig. Forståelsen af, at man har brug
for andre fagligheder end ens egen er afgørende. Viden har værdi i
et projektteam og skaber miljø.

• Værdier skal kunne mærkes. Strategi bygger på værdier. Værdier
kan ikke ændre sig. Det kan strategien.

Oplægget mundede ud i en diskussion af karakterer og præstationskultur.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat \/IRUI\’l
Tirsdag d. 21. maj 2019 GYMNASIUM
Pkt.: 4

Resumé
Tema: skoleåret 2019-2020

a. Status på reformarbejde
b. Ansættelser
c. Bestyrelsens mødeplan

i. Tirsdag d. 24. september kl. 17-20
ii. Mandag d. 16. december kl. 17-20

iii. Tirsdag d. 3. marts kl. 17-21
iv. Mandag d. 25. maj kl. 17-20

d. Henvendelse fra STUK — og bestyrelsens svar hertil

Beslutning

Referat

Tema: skoleåret 2019-2020
a. Status på reformarbejde

Planlægningen af næste skoleår - første år med 3g elever ef
ter reformen - er ved at være på plads. Der har været fokus
på elevernes progression og på, at elever og lærere får en så
jævn arbejdsbelastning, som muligt.

b. Ansættelser
VG har slået stillinger op meget tidligt. Der har været et
bredt og meget kompetent ansØgerfelt med bred variation i
erfaring.
Der er fastansat 4 lærere: 2 skal starte i pædagogikum, 2 har
erfaring fra de, skoler de kommer fra. Desuden er der ansat
et antal årsvikarer til dækning af barsel og sygevikariater.

c. Bestyrelsens mødeplan
i. Tirsdag d. 24. september kl. 17-20
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ii. Mandag d. 16. december kl. 17-20 \JI RU lvi
iii. Mandag d. 16. marts kl. 17-21

GYMNASIUM
iv. Mandag d. 25. maj kl. 17-20

Mødeplanen vedtages. Bemærk, at mødet den 16.
marts er ændret i forhold til den udsendte dagsor
den.

d. Henvendelse fra STUK — og bestyrelsens svar hertil
Bestyrelsesformand Anders Bjarklev giver udtryk for sin for
undring over det signal, der ligger i STUKs henvendelse.
Bestyrelsen tager sit arbejde meget seriøst og er utilfredse
med det signal, der ligger i STUK henvendelse.
Dette skal fremgå af svaret til STUK: Der læses et udkast til
svar op, som bestyrelsen bakker op omkring.
Anders Bjarklev underskriver brevet og Mette Kynemund
fremsender det til STUK.
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Referat \/IRUtv1
Tirsdag d. 21. maj 2019 GYMNASIUM
Pkt.: 5

Resumé
Elevoptag og klassesammensætning; status på tilgang/frafald

Beslutning

Referat

Andreas Olesen gennemgår frafaidstal. For 2g og 3g ser det fornuftigt ud.
Der er et frafaidsmønster, som vi kender det. På ig årgangen er der et lidt
større frafald end vanligt, og vi skal have fokus på dette. Der vil blive opta
get elever ude fra i 2g på denne årgang.

Der er venteliste til kommende ig årgang som følge af afviste 1. prioritets
ansøgere.
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Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019
Pkt.: 6

Resumé
Økonomi

a. Budgetopfølgning for 1. kvartal (bilag 2)
b. Estimat (bilag 3)
c. Omlægning af lån?

Beslutning

Referat

VIRUM
GYMNASIUM

Økonomi
a. Budgetopfølgning for 1. kvartal (bilag 2)

Tages indirekte under punkt b
b. Estimat (bilag 3)

Der er en negativ udvikling i skolens likviditet de kommende år. Det
skal der være fokus på. Den kommende taxameterstruktur samt
omprioriteringsbidrag bliver interessant at følge.

c. Omlægning af lån?
Det er løbende blevet undersøgt, om skolen havde en økonomisk
interesse i at omlægge sine lån. Det har tidligere ikke været rele
vant.
Det ser med de faldende renter imidlertid ud til at være relevant
nu. Skolen har fået låneeksempler, der omdeles på mødet.
Fordele og ulemper diskuteres:
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• Ved indfrielse vil det komme en stor udgift til indfrielse af
rentecap, svarende til over 7 mill. Denne ekstraordinære
post vil blive regnskabsført i omlægningsåret og vil betyde,
at regnskabet bliver negativt det pågældende år.

• Første år derefter vil omlægningen betyde en synligt forbed
ret likviditet.

• Planlægningsmæssigt vil en låneomlægning sikre to i økono
mien, og det vil være en fremtidssikring.

I de foreliggende låneberegninger gives der eksempler på forskellig
lånesammensætning. Det er fordelingen mellem fastforrentede og
lån med variabel rente, der bygges forskelligt op i de forskellige ek
semplet.

Det diskuteres, hvorvidt de eksisterende obligationer skal bevares,
og hvorvidt der er behov for en kassekredit.

Der er enighed om, at fremtidssikringen er vigtig. Det besluttes, at
skolen går videre med undersøgelserne, og en evt. låneomlægning
tages op på næste møde.

VIRUM
GYMNASIUM
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Referat VIRUFV1
Tirsdag d. 21. maj 2019 GYMNASIUM
Pkt.: 7

Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

a. Ombygning og vedligehold
b. Besøgende på VG — hvordan kan bestyrelsen understøtte behovet

for frem medsprog

Beslutning

Referat

a. Ombygning og vedligehold
Rektor gennemgår sommerens bygningsmæssige projekter: De
gamle vejledningslokaler åbnes mod gangen, og der skabes åbning
mellem lokaler for at skabe større fleksibilitet.
Der er sat en bænk op i Old, så to klasser kan samles i kortere tid i
lokalet.
De etableres et Loungeområde i kantine2. Eleverne indretter med
genbrugsmøbler.
I ydre gård fjernes hække, og der sås græs.

b. Besøgende på VG — hvordan kan bestyrelsen understøtte behovet
for fremmedsprog
VG har haft besøg af undervisningsminister Merete Risager og Prin
sesse Marie. Baggrunden var interesse for vores tiltag for at styrke
sprogfagene, særligt udvekslingsaftalen med Frankrig.
Der blev fortalt bredt om sprog på VG og om udfordringerne i re
krutteringen til sprog. Besøget fik en fin presseomtale.
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Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019
Pkt.: $
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VIRUM
GYMNASIUM

Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Referat

Anders Bjarklev fortæller om, hvor meget godt han hører om VG fra flere
sider. Meget er godt på VG: Gode elever, dygtige lærere og dygtig ledelse.
Ida Anine Hedegaard Larsen takkes for sit arbejde i bestyrelsen. Resten af
bestyrelsen takkes for et godt samarbejde i det forgangne skoleår og øn
skes en god ferie.
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Referat
Tirsdag d. 21. maj 2019
Pkt.: 9
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VIRUM
GYMNASIUM

Resumé
Orientering fra Øvrig bestyrelse

Beslutning

Referat
Intet at berette.
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Referat \JIRUEV1
Tirsdag d. 21. maj 2019 GYMNASIUM
Pkt.: 10

Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Intet at berette
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