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REFERAT

Mødegrundlag VIRUM
Mandagd. 22. marts2021 GYMNASIUM

Pkt.: 1
Resumé Dato: 15marts2021

Kommentarer til dagsorden

Referat
Dagsorden godkendes. Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66

DK-2830 Virum

Pkt.: 2 T:+4545832141

Resumé vg@eduvirum-gym.dk

Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1) wWw.virumEym.dk

Referat
Referat Godkendes.

Pkt.: 3
Resumé
Tema: økonomi og strategi

a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2020 inkl. bestyrelses
checkliste (bilag 2a + 2b + 2c)

b. Foreløbigt udkast til indsatsom råder 2021-2022 (bilag 3)

Referat
Tema: økonomi og strategi

a. Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2020 inkl. bestyrelses
checkliste (bilag 2a + 2b + 2c)

Christian Dahlstrøm gennemgår regnskab og protokollat.
Det er et rigtig pænt regnskab og protokollat. Der er styr på det. Vi er
trygge ved det der foregår: elevindberetninger, regnskabsføring mm.
Kravene er til regnskabet er det samme som tidligere. Der er ikke store æn
dringer. Der er en blank påtegning, hvilket betyder, at der ikke er nogen
kritik.

Christian Dahistrøm: nedslag i regnskabet.
Ledelsesberetningen er en god beskrivelse af året der gik og af, hvordan
skolen har navigeret i coronasituationen med mange gode vinkler. Desu
den vises de flotte faglige resultater.
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VIRUM
Rektor supplerer med, at det altid er interessant at se på året, der er gået. GYMNASIUM
Det har ikke været et let år, men vi er kommet godt i mål, og det er kun
muligt pga. dygtige omstillingsparate lærere og elever.

I forhold til det økonomiske ses virkningen af låneomlægningen fra sidste
år. Det er godt, at der er skabt budgetsikkerhed mange år frem med det
fastforrentede lån

Christian Dahlstrøm fortsætter sin gennemgang. Årets resultat er bedre
end ventet. Der er ikke brugt så meget på studierejser, bøger mm.
Likviditeten er fin. Der er ikke nogen røde flag. Tingene hænger sammen.

Udviklingen i årsværk og låneomkostninger flugter udviklingen i 2019. Det
ligger på niveau med tidligere år. Der er ikke store udsving. Heller ikke på
nøgletal i forhold til fordelingstal lærer-elev. Samlet set er der ikke nogen
opmærksomhedspunkter i forhold til økonomi og drift. Fuldførelsesprocen
ten stabil og høj.

Resultatopgørelse.
Der er en mindre nedgang på årselever, men indtjeningen stiger pga.
øgede tilskud. Omkostningerne ligger på niveau.
Posten til markedsføring diskuteres kort. Det er et ministerielt krav, at det
kaldes markedsføring, men reelt er der tale om at informere nuværende
elever og fremme kendskabet til skolen og dens arbejde med henblik på at
tiltrække de rigtige elever. Der er stor bevågenhed på at nedbringe posten,
samtidig med, atvi gerne vil informere om, hvad vi laver.

Der er kommet en ny post: skyldige indefrosne feriemidler. Det giver et fald
i den normale forpligtelse. Den nye metode til opgørelse erfulgttil punkt
og prikke.
Pengestrøsopgørelsen viser, hvordan likviditeten udvikler sig. Der er en ne
gativforskydning på den kontante beholdning. Samlet set fornuftig likvidi
tet, og der er ikke noget at bemærke.

Protokollatet viser, at revisionen er meget tryg. Der er ingen bemærknin
ger. Klasseloftet er nævnt, da det er overskredet, men der er redegjort for
baggrunden. Generelt viser protokollatet, at der er styr på tingene. Der er
en lille risiko ved betalingskort, men der er kompenserende kontroller. For
skellige lT-leverandører har afgivet erklæringer, og der er styr på peron
data. Indberetning af aktivitetstilskud fungerer ganske fint og giver ikke an
ledning til bemærkninger.
Lønomkostninger er indregnet rigtigt. Der er mange ansatte og flere perso
nalesager er gennemgået og viser også, at der er styr på denne del.
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Den nye ferielov giver mulighed for at afregne til feriefonden. Skolen har \lI R U NI
fokus på det. Det coronarelaterede rengøringstilskud er blevet brugt. GYMNASIUM

Registrering af reelle ejere: Bestyrelsen skal ajourføre medlemmer i er
hvervsstyrelsen. Find gerne et tidspunkt, hvor det giver mening.

Christian Dahlstrøm konkluderer, at revisionen i høj grad mener, at der er
sammenhæng i tingene. Elever kommer igennem, og der er fine resultater.
Staten får noget for pengene. Der er ikke noget, der giver anledning til
kommentarer i forvaltningen. Hvis nogen i bestyrelsen har kendskab til
kendskab besvigelser, så skal de frembringes nu, inden underskrift. Det er
der ikke.

Revisionspåtegningen er så pæn, som den kan blive. Der er ingen kritik-
punkter. Det er topkarakter. Der er styr på tingene.

Anders Bjarklev takker for gennemgangen. Det er dejligt at høre, at der er
styr på tingene. Godt, at året er landet — økonomisk — på en god måde.
MEN elever og lærere har fået an anden hverdag og arbejdsliv end vi for
ventede i marts.

Rektor takker Dorte Hosbond, Andreas Olesen og Birgit Langvad for, at der
er styr på det, og lærerkollegietforatarbejde så godt, atvi kan levere så
flotte resultater.

Tak til Christian Dahlstrøm for gennemgang og det arbejde, der udført.

a. Foreløbigt udkast til indsatsområder 2021-2022 (bilag 3)

Også i forhold til indsatsom råder har dette skoleår været meget påvirket af
corona.
Der er særligtfokus på kvalitetssikring i undervisningen. Der er nedsat en
arbejdsgruppe med medlemmer fra ledelsen, SU og PU.
Vi havde glædet os til at arbejde med fællesskab som indsatsområde. Det
har været meget svært i et coronaår. Derfor er der behov for særligt fokus i
kommende skoleår.
Vi skal huske at bevare de ting, der har fungeret i coronatiden, fx virtuelle
informationsmøder.

Skriftlighed har været i fokus i flere år med skrivekurser og store skriftlige
opgaver. Der er også ved at være et godt flow i forhold til årsplan. Alle læ
rere har i år været på kursus i APPwriter. Der er særlige tiltag i forhold til
læsning, at alle læser samtidig. Pga Corona blev det til VG-lytter, som der

3/7

D
oc

um
en

t k
ey

: 2
e6

7a
8d

5-
c4

2f
-d

c0
0-

b5
9d

-8
ae

75
92

7d
70

9



6V 14,,

1IL 4%P
. L* PØ
> z
‘-

OG

har været positive tilbagemeldinger på. Til næste år bliver det VG-læser. \/I RU lvi
Desuden er der startet en læseklub med godt lærerengagement. GYMNASIUM
Vi håber at kunne gennemføre samarbejdet med grundskolerne. Det er et
godt og vigtigt samarbejde. Vi er nysgerrige på, hvordan grundskolen har
gennemført virtuel undervisning.

Ole Stahl kvitterer for iderigdom og læsetid. Hverdagen er anderledes nu,
hvor de små samtaler i dagligdagen ikke er mulige.
Ledelsen har talt med medarbejderne i hjemsendelsen og om lidt starter
M US-samtalerne.
Simon Pihl betoner at vi skal huske, at de unge er stærkere end vi tror. Vi
må ikke ynke dem. De skal tales op og ikke ned.

Pkt.: 4
Resumé
Coronavi rus — og afledte konsekvenser

Referat
Der er stor politisk bevågenhed på, at de unge skal tilbage på skolerne.
Særligt af sociale hensyn. Lærerne har udvist særdeles stor omstillingspara
thed i deres planlægning, men der er trukket store veksler. Der udvises dog
fortsat stor variation og kreativitet.
Selvtestning er ved at blive implementeret. Der er ansat podesupervisorer,
så vi er klar efter påske.

Simon Pihl roser håndteringen. Han er ikke bekymret for et fagligt tab. De
unge skal nok komme efter det.

Rektor retter fokus på lærerne og en potentiel meget skæv arbejdsbelast
ning i eksamensperioden.

Pkt.: 5
Resumé

Fordel ingspol iti k
a. Status regionalt og nationalt
b. Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse

Referat

Ministeren har udskudt arbejdet med elevfordeling pga. corona, men der
er alligevel nu forlydender om, at der kan ske noget allerede for kom
mende skoleår.
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På de nære linjer har skolen søgning til 13 klasser med 1. prioritets ansø- \f I RU rvl
gere. I vores fordelingsområde er kun tre skoler oversøgte og flere skoler GYMNASIUM
mangler elever. Derfor er det særdeles fint, at vi kun kommer til at mod
tage 1. prioritetsansøgere.

Andreas Olesen fortæller, atvi i kommende år kan oprette begynder fransk
for første gang i mange år. Til gengæld er der ikke søgning til forsøgsfaget
fortsætterspa nsk.
For de nuværende elever er der ikke noget at bemærke i forhold til frafald.
Corornasituationen har for nuværende ikke ændret på nogen mønstre.

Pkt.: 6
Resumé
Retningslinjer for krænkelser på VG (bilag 4)

Referat
Rektor gør rede for baggrunden for udarbejdelsen af retningslinjer for
krænkelser på VG. Der er krav om et sådant dokument. Den foreliggende
version har været i SU og kommer det igen i maj efter de input, der kom
mer i dag, og så vil det komme på bestyrelsesmØdet igen i maj.

Vi vil gerne gøre det så kort som muligt. Kommentarerne fra SU er forsøgt
indskrevet. Vi navigerer efter skolens værdigrundlag og sund fornuft. Der
skal dog være noget jura til at styre efter, hvis det bliver nødvendigt. Vi ar
bejder alle sammen med at forebygge det.

Simon Pihl bemærker, at der er forskel på elever og lærere. Det er skær
pende, hvis det er voksne mennesker der krænker. Der er ikke kongruens
lærer - elev. Det skal papiret afspejle. Det er vanskeligt for den krænkede.
Det er svært for den unge at gå til en voksen. Hvad med anonym itet?
Kunne man arbejde med en Whistleblower-ordning?

Edda spørger til tankerne bag et fælles dokument til elever og ansatte. Det
kan blive komplekst. Der må være andre sanktioner for ansatte. Skulle det
måske adskilles.
Generelt betones det, at der skal kunne siges meget til hinanden uden at
det er en krænkelse. Retningslinjer er ikke nok. En proces, der ændrer ad
færd, er vigtigere end ord på papir. Rektor fortæller, at vi generelt følger
statens personalepolitik. Handlingsplanerne for elever hhv, ansatte skal na
turligvis være forskellige.
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Ole Stahl påpeger, at det er vigtigt med flere kanaler, så eleverne kommer. \/I RU [vi
Vi bør prøve scenarier af. Hvad gør vi, når en situation opstår? Hvem hånd- GYMNASIUM
terer hvad? Hvad skal der ske bagefter? Hvordan bliver vi normale igen?

Der har været bekymringer fra lærerside. Hvad vil det sige at krænke fra
lærerside? Modstand mod, at det indbyder til, at man føler sig krænket.
Selvfølgelig fuld forståelse ved tunge sager.

Simon Pihl betoner, at der skal være vide rammer i forhold til undervisning
og kultur. I skal kunne navigere i det. USA er gået helt over gevind. Det er
vigtigt at være opmærksom på, at rammerne kan rykke sig. Vi er et andet
sted nu end tidligere. Det er også for jeres skyld som lærere.

Anders Bjarklev ønsker tilføjet, at der skal ske henvendelse til bestyrelses
formand og eksternt bestyrelsesmedlem, hvis det er den øverste ledelse,
der udviser krænkende adfærd.

Pkt.: 7
Resumé

Orientering fra rektor Mette Kynemund

Referat

Via Edda har indgår skolen i et samarbejde på tværs af uddannelserne i
kommunen om festkultur. Eleverne er i festunderskud. Vi skal skabe de
gode traditioner.

Pkt.: 8
Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bja rklev

Referat

Det tales i nogle fora om, at 3g elever ikke kan nok fagligt, at de skal have
ekstra. Anders Bjaklev går imod denne diskurs. Det er er ikke rigtigt.

Diskussionen om matematik på B-niveau bekymrer.

Pkt.: 9
Resumé

Orientering fra øvrig bestyrelse
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Referat

Simon Pihl fortæller om planerne for en ny international skole på Nymølle

vej med internationalt gymnasium. Den kommer til at starte med grund

skole, og så kommer gymnasiet senere. Måske starter grundskolen i 2023.

Klaus Kassow fortæller fra repræsentantskabsmødet, at GL anbefaler at,

der stemmes ja til 0K21. Reallønnen fastholdes. GL centralt arbejder for

forhold, der ligner dem vi kender på VG med gennemsigtighed og desuden

udligning af ujævn arbejdsbelastning.
GL opfatter det som en sejr, at man nu får begrænset adgang til at kigge

med på læreres tidsregistrering og beregningstal. Desuden er der indført to

seniordage.

Ole Stahl er spændt på tiden efter corona. Hvad er kommet for at blive?

Hvad vil den ændrede hverdag få af langtidsvirkninger?

Edda Heinskou gør opmærksom på ungeprofilundersøgelse. Vi får en præ

sentation næste gang.

Pkt.: 10

Resumé
Eventuelt

>

OG

VIRUM
GYMNASIUM

Referat
Intet at berette.
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Med min underskrift  bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Anders Bjarklev
ID: c005831f-c9bc-0c6f-6f9a-29254c0dc6be
Dato: 2021-05-21 11:40 (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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