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Godkendelse af referatet OG c:)

Bestyrelsesmøde 16. december 2019

Anders Bjarklev, formand, DTU Mette yne und, rektor, VG
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Simon Pihl Sørensen, 111< - kommunalbesp,rejsen

Ole Stah, r Iopsøe
Marie Thtrup Kreiner, elev
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Sophus Galavits Møller, elev Kristian Blum, personale

Klaus Kassow, personale



REFERAT

Referat
Mandag d. 16. december 2019

Pkt.: i
Resumé
Kommentarer til dagsorden

Beslutning

Calo: 16 Dect:nibr 2019

Referat
Afbud fra Anders Bjarklev. Næstformand Simon Pihl er mødeleder.Lene Magnussen er trådt ud af bestyrelsen pga. jobskifte, Hendes plads ervakant.
Ingen kommentarer.

Pkt.: 2
Resumé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde fbilag 1)

Beslutning

Referat
Referatet godkendes og underskrives.

VIRUM
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Pkt:3 VIRUMResumé
GYMNASIUMTema: Ungdomskufturen anno 2019

Beslutning

Referat
Rektor Mette Kynemund laver et oplæg om ungdomskulturen med ud
gangspunkt i trivseLVG uddannet og danner, men uden trivsel falder læring
og fravær stiger. Skolen skal være i stand til at skabe tryghed og rammer
for god trivsel.
De unge er Generation Z: kendetegnet ved individualisme. Den enkelte ta
ger ansvar— også for manglende trivsel. “Det er nok mig, der gør noget
galt”. Dette ansvar er med ti! at øge præstationskulturen og individualise
ringen.
Forældrene er gode til at sige, at de ikke har høje forventninger, men indi
rekte kommer forventninger alligevel til udtryk og kan lægge et pres på ele
verne. Ministeren er klar over dette, og udtaler at politikerne må reagere
på dette, så de unge sikres høj trivsel.
lndividualiseringen medfører at oplevelsen af mobning ikke fylder me
get: “Det er min egen skyld, det er naturligt, at jeg ikke bliver inviteret”.
Trivselsmålinger fylder aktuelt meget. EVA har offentliggjort målingen, lige
som CEFU netop er kommet med deres måling. Generelt er der høj trivsel i
STX.
På VG ligger vi godt i forhold til trivselsmåling. Høj faglig trivsel — 78%,
mens tallet på landsplan er på 69%. Høj social trivsel. Læringsmiljø er 43%
på landsplan, men 68% på VG.
5% på landsplan oplever mobning. Her ligger VG på niveau som på lands
plan. Vi skal være opmærksomme på fællesskabet og tilhørsforhotdet. Det
er her nøglen til trivsel ligger.
Eleverne er gode til alt muligt, de har så mange kompetencer. Mediernes
fortælling om, at de unge er helt umulige erforfejlet.
CeFu har indført begrebet demokratisk mistrivsel: Alle kan komme i mistri
vsel: ikke kun socioøkonomisk udsatte.
Ole Staht underbygger med, hvordan Topsøe oplever en fly generation, der
kan så meget, og de gamle strukturer passer ikke nødvendigvis til de unge.
Systemerne skal også tilpasses til denne generation, der kan og vil så me
get.

Presset i fællesskabet diskuteres. Der opleves ikke direkte mobning, men
eksklusion kan indirekte forekomme lige som en hård tone. Der er en ube
vidst konkurrence i den sociale arena. Relationerne er det afgørende, og



det er her, vi som skole har en vigtig rolle. Ikke mindst i overgangen, hvor
relationen til lærere opleves anderledes. Grundforløbsstruktur og besparcl
ser har udfordret lærernes r&ationsarbejde i forholdet til eleverne. Det er
vigtigt, at relationsarbejdet prioriteres. De unge udfordres også af mang
ende pauser pga. digitaliseringen. De er på’ hele tiden.

Konklu5ionen er, at de unge er fantastiske - meget bedre end deres rygte.
Og så er de rummelige og dygtige.

Resumé
Status på reformarbejde — FF, SRP og studieture

Beslutning

Referat
Rektor viser dele af det materiale, der er lavet tit at understøtte læreres og
elevers arbejde med flerfaglighed og SRP. Til alle forløb ligger der beskrivel
ser af rammer og kompetencekrav. Elevernes port folie vises.
Rammerne for den nye SRP forklares.
Fterfaglighed/SRP: til alle forløb ligget der beskrivelser til lærere og elever
om alt.
Vicerektor Andreas Olesen fortæller kort om evalueringen af de nye 3g fag-
ture og gennemgår de reviderede rammer for kommende skoleår. Ram
merne for turene er ikke landegrænser, men tid og økonomi. Lærerne får
mere indflydelse på planlægning og fagligt indhold.

Pkt.: 5
Resumé
Godkendelse af foreløbigt budget 2020, herunder VGs investeringsramme
og vedligeholdelsesplan (bilag 2, 3 og 4)

Beslutning
Budgettet godkendes

Referat
Finanslov er vedtaget efter udarbejdelse af budgettet, men den ændrer
stort set ikke på de præmisser, det er bygget op efter. Det ser rigtig pænt
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3/9



GY.f4,

G

ud. En overskudsgrad på 2.046.730,- havde vi for to år siden ikke havde VI RU tviturde håbe på. Den endelige forvaltning af den nye ferielov kan dog eksem- GYMNASIUMpelvis ændre noget. Langtidssygemeldinger har påvirket budgetåret 2019
og er medvirkende til et forventet lavere overskud en budgetteret. lang
tidssygemeldinger påvirker stadig, men nogle af dem er dog enten afsluttet
eller endt i ændrede ansættelsesforhold.
Det er første gang siden 2015, at vi ikke skal lave omlægninger af arbejds
opgaver for at skabe besparelser. låneomtægningen er også med til at
skabe et pænt budget for 2020. Det bemærkes, at låneomlægningen til
fastforrentet lån ligger i direkte forlængelse af en anbefaling, rigsrevisionen
netop er kommet med.

I forhold til vedligeholdelsesplanen bemærkes det, at renoveringen af ke
milokalet er udskudt. Der er ingen sikkerhedsrisiko forbundet med det. Ge
nerelt viser vedligeholdelsesplanen, at der er fremtidssikret. Der vit blive
bygget fire karnapper på kemigangen, så der til foråret er fire nye gruppe-
og vejledningsrum i den fløj af Virum Gymnasium.

Tillidsmand Klaus Kassow glæder sig over, at VG ifølge GLs opgørelse har en
anvendelsesgrad på 103,5% af undervisningstaxameteret og således bruger
flere midler på undervisning end ministeriet foreskriver. Simon Phil aner
kender, hvordan VG har stået de økonomisk hårde tider igennem.

Pkt.: 6
Resumé
Budgetopføtgning— herunder lånehjemtagning (bilag 5)

Beslutning

Referat

Implicit gennemgået under foregående punkt.
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Pkt.:7 VIRUMResumé
GYMNASIUMKapacitet — herunder kommunikation vedr, brev til Region Hovedstaden fra

U/Nord og svar fra VG (bUag 6 a-U)

Beslutning

Referat

Rektor gør rede for forløbet i fordelingsudvalget, hvor U-nord/Lyngby Gym
nasium har bedt Regionen pålægge navngivne gymnasiet — herunder Virum
Gymnasium at nedsætte deres kapacitet for at “imødegå udfordringer af
faglig, pædagogisk eller social karakter i elevsammensætningen” på U
nord/Lyngby Gymnasium, som i sommeren 2019 havde en søgning, der
svarede til under 50% af den nu ønskede kapacitet. Rektor skitserer forlø
bet frem mod Regionsmøde den 13.1.2020.

Herlev Gymnasium har tillige indgivet indsigelse med ønske om, at Borup-
gård Gymnasium nedsætter kapaciteten.

Bestyrelsen er meget uforstående over for U-nord/Lyngby Gymnasiums
henvendelse. Særligt når det tages i betragtning, at Virum Gymnasium i
2012 optog et markant antal overskudselever i området for at sikre nok ka
pacitet i området. Udmeldingen inden U-nord/Lyngby Gymnasium fik god
kendt en STX var meget klar: Virum Gymnasium og de andre gymnaster I
fordelingsområdet mente ikke, at der var grundlag for oprettelse af et nyt
gymnasium, Dette har nu vist sig rigtigt, hvorfor det undrer særligt, at ti-
nord/Lyngby Gymnasium med søgning til under to klasser, vil have elever
fra Virum Gymnasium og to andre gymnasiet for at oprette 4 klasser.

Det er centralt for bestyrelsen, at Virum Gymnasium fastholder sin kapaci
tet på 13 klasser for at sikre stabilitet på alle parametre.



Pkt.: 8
Resumé
Evaluering af resultatmàl 2019 (bflag 7)

8eslutning
Udmøntningen af resultatmålene ser samlet således ud:

Basisrammens to dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

1. Håndtenng af besparelser og krisestyring forbindelse med Gymnasiereform
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% at den samlede basisramme,
som området udgør.

2. Udviklingsprojekter
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til de 50% at den samlede baslsramme,
som området udgør.

Fkstrarammens tre dele kommenteres ud fra gennemgang af redegørelsen.

3, Indsats mod fravær
Målet anses for fuldt opfyldt svarende til af de 30% at den samlede ekstra-
ramme, som området udgør.

4. Brobygning vertikalt — sprog og science
Målet anses for delvist opfyldt svarende til 35 af de 40% at den samlede ekstra.
ramme, som området udgør.

5. Prioritering og planlægning ef lærernes arbejdstid
Målet anses for /delvist opfyldt svarende til 25 at de 30% f den samlede eks
traramme som området udgør.

Referat
Rektor Mette Kynemund forlader lokalet og Simon Pihl kommenterer eva
lueringen af resultatmålene og bemærker at målene i basisrammen er fuldt
opfyldte, jf. punktet om budget og økonomiopfølgning. I forhold til ekstra-
rammen ses det, at elevernes fravær er gået den rigtige vej, I forhold til
brobygning er skolen nået langt, særligt i forhold til folkeskoler, men er
ikke helt i mål forhold til videregående uddannelser. I forhold til planlæg
ning af lærernes arbejdstid hænger det meget fint sammen i forhold til
gennemsigtighed og fleksibilitet, men i forhold til at øge lærernes tid sam
men med eleverne er skolen ikke helt i mål, hvilket kan være svært i spare-
tider.
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Pkt.: 9
Resumé
Målsætning for VG fremadrettet - proces

Beslutning
Det besluttes, at der på martsmødet i bestyrelsen skal fremlægges en gennemgang af indeværende skoleår og mål for kommende. Sidstnævnte besluttes så på det efterfølgende majmøde.

Referat
Med udfasningen af resultatmålskontraki for rektor skal der skabes en nymodel for målsætning og udvikling.

Pkt. 10
Resumé
Udkast til ferieplan 2020— 2021 (bilag 8)

Beslutning
Bestyrelsen godkender ferieplanen.

Referat
Udkastet til ferieplan følger ministeriets prøveplan og har en skoledagmere end indeværende skoleår, Perieplanen har været til høring i samarbejdsudvalget.

Pkt.; 11
Resumé
Status på elevoptag og frafald

Beslutning

Referat
Oversigt over elevfrafald gennemgås, Som omtalt på foregående møde erder stØrre frafald på 2g årgangen end normalt. Det følges tæt. ig og 3g ser
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fint ud. Elevernes frafaidsmønstre på 3g årgangen er blevet undersøgt nær- \J I RU tVmere og viser, at kun ganske få falder fra til en ikke gymnasial ungdomsud- GYMNASIUMdannelse.

Pkt.: 12
Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning

Referat
Bestyrelsen orienteres om, at alle elever til årsfesten fik udleveret handsker for at minimere evt. smitterisiko for fnat.
Pà baggrund af beslutning om røgfrie arbejdspladser i Regionen og i kommunen og på omkringliggende gymnasiet har VG afholdt møde med Kræftens Bekæmpelse. Skolen kan blive understøttet i processen frem mod enrøgfri skole. Det er vigtigt at eleverne er med i processen. Det er lettest atlave røgfriskole i forbindelse med skolestart efter ferie, hvor en ny årgangstartet.

Pkt,: 13
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Beslutning

Refetat
Ikke til stede.

Pkt.: 14
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse
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Beslutning

Referat
Eleverne har meldt sig ud af DGS og indgået et etevrådssamarbejde medNærum og Birkerød Gymnasium. Det overvejes om VG igen skal deltage iOperation Dagsværk.
Simon Phil fortæller, at Vidensbyen skifter navn til Science City — om endnavnet retter sit fokus alene på naturvidenskab.Det ser ud til, at byggeri på Sorgenfri Torv er rykket nærmere. Boliger vilvære en del af det. Desuden bygges der 476 ungdomsboliger på DTU,Der er ved at blive udarbejdet en helhedspian for Lyngby.Skoteindskrivningen er i fuld gang, og der er mange børn.

Pkt.: 15
Resumé
Eventuelt

Beslutning

Referat
Intet at berette.

VIRUM
GYMNASIUM

9,9


