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Mødegrundlag for bestyrelsesmøde mandag d. 17. maj 2021 VI RU M
GYMNASIUM

Pkt. : i
Resumé Dato: 17. maj 2021

Kommentarer til dagsorden

Beslutning
Punkt 4 udgår og udskydes til september.

Referat Virum Gymnasium

Afbud fra Anders Bjarklev, Simon Pihl kommer senere. Mette Kynemund er Fuglsangvej 66

DK-2830 Virum
mødeleder indtil da.

T: +45 4583 2141

vg@edu .virum-gym.dk

Pkt. : 2 www.virum-gym.dk

Resumé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag i)

Referat
Referat god kendes og u nderskrives

Pkt.: 3
Resumé
Tema: skoleåret 202 i-2022

a. Ansættelser (lærere og pedel)
b. Indsatsområder (bilag 2)
c. Undervisningsevaluering på VG (bilag 3)
d. Bestyrelsens mødeplan

i. September— mandag d. i3. september 2021 kl. i7-20
i. Opsamling på og videre plan for bestyrelsens arbejde

ii. December — onsdag d. i. december 202i kl. i7-20
iii. Marts— mandag d. 2i. marts 2022 kl. i7-20
iv. Maj — mandag d. 9. maj 2022 kl. i7-20

Referat
a. Ansættelser (lærere og pedel)
Der ansættes en ny pedel.
Der har ikke været behov for jobopslag på lærerside.
To lærere er stoppet. Tre årsvikarer er blevet fastansat i pædagogikum. Der
er i alt 4 pædagogikumkandidater i skoleåret 202 i-22. Det er godt, også for
de mange lærere, der bliver vejledere.
To årsvikarer er blevet forlænget.
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VIRUM
Der er en lille timerest til besættelse i november. Det vil blive mere nor- GYMNASIUM
malt fremadrettet at ansætte og rykke rundt på hold og opgaver i novem
ber i forbindelse med klassedannelse af ig klasserne.

b. Indsatsområder (bilag 2)
Indsatsområderne har været rundt til kommentarer og input i huset. Til hø-
ring i SU, på PR og i ledelsen. Alle har haft mulighed for at kommentere.
Alle skulle gerne kunne genkende sig selv i dele af det.
Indsatsområderne er et styringsdokument, som angiver rammerne og ret-
ningen for skolens arbejdet. Fællesskabet har været svært i år. Lærerne har
gjort, hvad de kunne ude i klasserne. Der er virkeligt forsøgt virtuelt.

Bestyrelsen anerkender, hvor gennemarbejdet det fremtræder og kvitterer
for overskueligheden. Indsatsområderne vedtages.

c. Undervisningsevaluering på VG (bilag 3)
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som nu har afsluttet arbejdet. Der er ikke
kæmpestore forandringer, men det er er en formalisering af arbejdet med
evaluering, som tydeliggør det, der foregår på VG og hvordan..
Der har tidligere i processen været bekymring fra lærerside om arbejdet.
Det skulle afklares, hvad hensigten med arbejdet og evaluering var.

d. Bestyrelsens mødeplan
i. September — mandag d. 13. september 2021 kl. 17-20

1. Opsamling på og videre plan for bestyrelsens arbejde
ii. December — onsdag d. 1. december 2021 kl. 17-20
iii. Marts— mandag d. 21. marts 2022 kl. 17-20
iv. Maj — mandag d. 9. maj 2022 kl. 17-20

Decembermødet rykkes til den 8. december. Øvrige datoer vedtages.
På septembermødet er bestyrelsens arbejde på dagsordenen og Edda vil
fortælle om ungeundersøgelsen.

Pkt.: 4
Resumé

Ungeprofilundersøgelsen LTK — gennemgang ved Edda Heinskou

Beslutning

Punktet er udskudt til næste møde.
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Pkt.:5 VIRUM
Resumé GYMNASIUM
Efter Coronaen?

Referat
Den store uforudsigelighed, som vi har været underlagt, er trættende for
alle og ødelæggende for lærernes planlægning.

Konsekvens af Corona på længere sigt?
Vi skal normalisere så meget som muligt, men nogle elever er socialt udfor-
drede. Noget skal aflæres, andet skal tillæres. Man bliver træt i hovedet af
igen at være i et fyldt hus. ig sendes på telttur i juni for at fremme trivslen.
Vi håber på og planlægger med at kunne rejse med eleverne i kommende
skoleår. 3g får en udlandstur frem for en tredages tur i Danmark. Studietur
for 2g planlægges i foråret 2022.

Hvad har været godt?
Rene informationsmøder fungerer virtuelt.
Nogle elever har profiteret af roen omkring virtuelle moduler. VG planlæg-
ger få virtuelle dage i kommende skoleår for at holde kompetencer ved lige
og udnytte de gode dele, der kan være i planlagt virtuel undervisning.

Den afviklede MUS-runde har haft fokus på, hvordan lærerne har oplevet
hjemsendelse og i det hele taget coronatiden.
I elevarbejdet er der en vigtig mulighed for at fastholde det, der virker og
skabe nye traditioner, hvor det giver mening.

Fagligh eden:
Det har være en udfordring at nå lige så meget med elevere, som i et nor
malt skoleår. Det er svært at nå det højeste abstraktionsniveau virtuelt. Det
meste tager længere tid. Der er meget stor forskel på, hvordan undervis
ningen fungerer og på udbyttet. Det er vigtigt ikke at tabe nogen. Den hur
tige indsats bliver vigtig. Samtidig skal en hel generation ikke ynkes. De er
stærke.

Pkt.: 6
Resumé
Krænkelsespapir (bilag 4a og 4b)

Referat
Der er nu to varianter af krænkelsespapiret pba. kommentarer fra bestyrel
sen på sidste møde. Krænkelsespapiret har været i SU siden sidst. Lærere
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må ikke være nervøse for at undervise i det, de vil. Det er forsøgt at gøre VI R U M
kulturen synlig og synliggøre, hvad en krænkende handling er. GYMNASIUM
Bestyrelsen kvitterer for at der nu foreligger en udgave til elever og en ud-
gave til ansatte.

Det bemærkes, at der ikke er cases med i papiret. Der savnes en konkret
handlingspian. Både i forhold til det præventive og i tilfælde, hvor vi måtte
få en krænkelsessag.
Det er vigtigt, at der handles. Der skal være aktivitet, der viser, at vi gør no-
get. Det er vigtigt at blive klogere på, hvad andre opfatter som krænkelser.
Det er centralt, at hver elev ved, hvad de skal gøre, hvis de føler sig kræn
kede.

Bestyrelsen har fuld tiltro til, at læreren kan afgøre, hvad der kan undervi
ses i. Det vigtige er, at der bliver talt om det. Der er også et almendannede
perspektiv i det.

På næste møde skal relevante cases fremlægges og diskuteres. Det er vig-
tigt, at vi taler med eleverne om krænkelser og skelner mellem eksempelvis
udklædning og seksuelle krænkelser.
Man skal både kunne få hjælp, vide hvor man skal gå hen, hvornår man
skal sige fra, og man skal kunne tåle lidt, så ikke alt bliver til krænkelser.
Samtidig skal vi hele tiden huske, at der er forskel på elev-elev relation,
elev-lærer relationen.

Pkt.: 7
Resumé
Elevoptag og klassesammensætning; status på tilgang/frafald

Referat
VG har haft et meget fint ansøgertal til kommende skoleår. 385 ansøgere.
Skolen er overansøgt, men ender med ikke at skulle afvise elever, da ansø
gertallet lå meget tæt på kapacitetstallet.
På den kommende årgang er der for første gang i mange år søgning til be
gynderfransk.

På de eksisterende 2g og 3g årgange er der ikke bemærkelsesværdige fra-
falds- eller tilgangsmønstre. ig årgangen adskiller sig fra tidligere år ved et
meget lavt frafald, hvilket skyldes at færre elever er taget på udlandsop
hold pga. Corona. Der vil først blive optaget fra venteliste på årgangen i
forbindelse med skolestart i 2g.
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Pkt.:8 VIRUM
Resumé GYMNASIUM
Økonomi — budgetopfølgning for 1. kvartal og estimat 2021
(bilag 5a og 5b)

Referat
Fra budgetlægning til nu er resultatet øget: der har været en takststigning
og der er flere elever. Det ser anderledes positivt ud. Det er første gang, at
vi ikke skal kigge på besparelser. Der er mulighed for at kigge konstruktivt
på, hvad vi skal gøre fremadrettet.
Vi skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads. Den lille luft skal prioriteres
rigtigt mellem tid, løn og efteruddannelse med styrkelse af det sociale for
lærerne.

Pkt.: 9
Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Referat
- Kantinen holder lukket pga. corona. Den tidligere kantineforpagter

har lavet pop up kantine i forhallen. Det betyder noget for, at ele
verne bliver i huset.

- Skolens kommunikationsstrategi er blevet taget op i SU. Den nuvæ
rende er fra 2014. Måske skal den tages op i bestyrelsen senere.

- Nytfra lokalområdet:
0 Basecamp vil meget gerne samarbejde med VG.
0 VG vil meget gerne med på et fysisk skoleledermøde i kom-

munen. Der er fire nye skoleledere.
0 Sommercamp på DTU er relevant for vores elever og skal

formidles til dem.
0 Engeniiringprojektet vokser.
0 VG har startet et samarbejde med Nationalmuseet
o VG er ved at bygge et samarbejde med Frilandsmuseet op.
o Den 22.5. laver en lokal kunstner en kæmpe humlebi på

boldbanen af genbrugstøj. Dækkes bredt mediemæssigt.
o Mette Kynem und er blevet medlem af bestyrelsen i Viden

ska bskl u bben.

5/6

D
oc

um
en

t k
ey

: 7
22

2c
77

b-
03

68
-2

4e
b-

6f
3f

-8
4e

2f
6c

68
27

8



ø

Pkt.: 10
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat
Afbud pga sygdom. Intet at berette.

Pkt.: 11
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat
Ole Stahl: Haldor Topsøe arbejder proaktivt i forhold til at engagere de
unge i naturvidenskaben. Samarbejdet med Science City Lyngby og kom-
munens naturfagsstrategi giver rigtigt god mening. Topsøe vil gerne være
med de steder, hvor det giver mening.

Simon Pihl: Der arbejdes med en planstrategi for Lyngby centrum. Der
mangler en vision for Lyngbys bycentrum. Byens særstatus som handels-
centrum og universitetsby skal udnyttes bedre. De unge skal bruge byen.

DTU har store planer om byggerier og ønsker en anden lokalplan.

Pkt.: 12
Resumé
Eventuelt

ê
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VIRUM
GYMNASIUM

Referat
Tak for indsatsen i bestyrelsen til Frederik.
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Simon Pihl Sørensen
ID: 0cea2842-39ae-8cff-fb28-f995227ad757
Dato: 2021-11-18 09:42 (UTC)

Ole Stahl
ID: a03227f0-38f2-c8fe-7491-d226a73dc228
Dato: 2021-09-23 06:32 (UTC)

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. 
Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Dette dokument er blevet underskrevet ved hjælp af IntraNote Signing. Underskrifterne beviser, at dokumentet er blevet sikret og valideret 
ved hjælp af den matematiske firkantværdi fra det oprindelige dokument. Dokumentet er blokeret for ændringer og tidsstemplet med et 
certifikat fra en godkendt tredjepart. Alle kryptografiske underskriftsbeviser er vedhæftet denne PDF-fil i tilfælde af, at den skal valideres 
på et senere tidspunkt.
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