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Mødegrundlag VI RUM
Tirsdag den 7. september 2021 GYMNASIUM

Pkt.: i

Resumé Dato: 7. september2021

Kommentarer til dagsorden

Referat
Afbud fra Simon Pihl, Ole Stahl og Christoffer Rübner Hultmann

Virum Gymnasium

Fuglsangvej 66

DK-2830 Virum
Pkt.: 2

Resumé T: +45 4583 2141

Konstitueri ng af bestyrelsen vg@edu.virum-gym.dk

www.virum-gym.dk

Referat

Anders Bjarklev fortsætter som formand.
Simon Pihl fortsætter som næstformand, mindst frem til kommunalvalget.

Pkt.: 3

Resumé

Eva luering af bestyrelsens arbejde

Beslutning
Det aftales, at der laves en særskilt variant af indsatsområderne, hvor det
er tydeligt, hvad det nye og retningssættende er og at det er vigtigt med en
årlig evaluering.

Referat
Det er vigtigt med selvevaluering af bla. rollefordeling, dagsordener mm.
Orientering om et GL-skema om evaluering af bestyrelsens arbejde med
førte en debat. Anders Bjarklev betoner, at bestyrelsen sidder her for VGs
skyld. Gavner den slags debatter VG? Det er altid bestyrelsens opgave og
ansvar at gribe ind, hvis rektor ikke passer sit arbejde.
Fra lærersides nævnes det, at resultatmål ikke savnes, men at man i dem
tydeligt kunne se en prioritering i indsatserne på gymnasiet. Det aftales, at
der laves en særskilt variant af indsatsområderne, hvor det er tydeligt,
hvad det nye og retningssættende er. Det betones, at man fra lærerside
ikke ser udfordringer.
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Pkt.:4 VIRUM
Resumé GYMNASIUM
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Referat
Referatet godkendes.

Pkt.: 5
Resumé
Tema: opsamling på og videre plan for bestyrelsens arbejde vedr.
fremtidens profil på VG

• Personaleseminar afholdt
• Ungeundersøgelse i LTK — ved Edda Heinskou
• ASF-klasser på VG i samarbejde med LTK?
• Bestyrelsens input
• Fremtidigt bestyrelsesseminar

Referat
Personaleseminar afholdt
Der sker meget på det uddannelsespolitiske område, både nationalt og lo
kalt. Der har på VG været et stort ønske i en del år om at komme på et fæl
les seminar. Det er nu indfriet. Alle medarbejdere var i Hamborg den 2-3
september. Elever var hjemme en dag og arbejdede på VG en dag, blandt
andet med Avilius om det vigtige fællesskab — og med at drømme for og
komme med ideer til skolen i fremtiden. Der er fremkommet mange rigtig
gode forsalg fra eleverne. Elevrådet skal nu arbejde videre med netop
disse.

Lærernes arbejde i Hamborg bestod i meget dialog på tværs af faggrupper
arrangeret af pædagogisk udvalg. Rektor holdt et oplæg og ansatte skulle
drømme om fremtidsscenarier for VG. Der kom mange gode tanker frem.
Den videre proces: Ledelsen laver et orienterende oplæg om processen for
udviklingsforløbet til næste bestyrelsesmøde, efter det har været i SU og
PU. Bestyrelsen skal også involveres og i dybden med det til næste år.
Stort udbytte af turen post-Corona. På den sociale front trængte alle til
det.

Ungeundersøgelse i LTK—ved Edda Heinskou
Edda Heinskou fortæller om Ungeundersøgelsen.
Nogle temaer er de samme som i 2016, så der kan sammenlignes. Det er
kun elever fra VG, som har svaret i kategorien ungdomsuddannelse. Ne
denfor er en karakteristik af 8.-9. klasse:
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VIRUM
Der er spurgt ud fra 8 temaer. GYMNASIUM
Trivsel: Generelt, er der trivsel bandt de unge. Lidt lavere end i 2016. Hand
ler det om Corona? Forbehold pga. Corona.
Præstationskultur: Vi adskiller os ikke fra andre kommuner, men der er
mange med meget høje forventninger: at klare sig godt, se godt ud. Det fyl
der meget. Flere yngre bliver stressede.
Uddannelsesvalg: 13% af de unge forventer en praktisk uddannelse på
landsplan mod 4,6 hos os. Det er forventeligt.
Alkohol: Flere svarer, at de drikker alkohol, men der drikkes lidt mindre:
meget stor flertalsmisforståelse af, hvor ofte de unde drikker.
Tobak: Færre, der ryger: fra 4% til 2 %. Til gengæld vokser brugen af snus.
Ikke nok viden om det. Tandpiejen kunne evt, vise udfordringer.
Som andre kommuner.
Hash og stoffer: Det er en nedgang i antal, der har prøvet det. Brugen af
lattergas er lav.
Digital adfærd: 10% har delt et seksuelt billede. Lærerside på VG fortæller,
at elevernes dømmekraft ikke er tilstrækkelig, når der undervises i digitale
billeder. Digital undervisning er vigtig.
Forældrerelationer: 80.9% med gode forældre relationer.

Politisk i kommunen var det præstationskulturen, der var fokus på. I slut
ningen af 2021 gennemføres endnu en trivselsundersøgelse. Der udspandt
sig en god debat om ovenstående.

ASF-klasser på VG i samarbeide med LTK?
VG får flere elever med diagnoser. Kommunen har observeret, at der er
flere unge med diagnoser.
Lige nu er det kun muligt at tage STX i en ASF-klasse i Høje Taastrup og i
Næstved eller HF i Hillerød og København. Det er ikke hensigtsmæssigt for
de unge.
Lyngby-Taarbæk vil gerne sætte tidligt og mindre indgribende ind med ind-
satser. Fx betyder det meget for den unges fremtid at få en afgangseksa
men. Tilknytning til almenområdet er meget vigtigt. Kommunen vil gerne
arbejde ind i NEST-konceptet på grundskoleniveau. Mindre klasser med fx
5 autister. Det giver en meget struktureret hverdag, hvor elever både med
og uden diagnoser klarer sig bedre.

Det vil være meget interessant for unge med autismediagnoser i vores om
råde med et STX-tilbud.
Rektor har været i kontakt med ministeriet. Der er ikke nyt udbud lige nu.
Har ikke hørt om andre, der er i proces.
Anders Bjarklev spørger til udgifter ved ASF-klasser. Lærerløn mm. dækkes
af taxameter. Udfordringen er lokaler og kvadratmeter, hvorfor der er
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tænkt i en udvidelse. ASF- elever kunne være i det nuværende musik- og \f I RU lvi
kunsthus. Lokalerne er entydigt en del af skolen, men ligger lidt isoleret og GYMNASIUM
kan give den ro, som ASF-klasser vil fordre. For at frigive denne plads, tæn
kes der i at bygge et nyt kunst-/krea-hus til de kunstneriske og praktiske
fag. Kommunen vil skulle spille en central rolle.

Edda Heinskou følger op. Herefter følger rektor op med diverse kontakter

og laver et oplæg for bestyrelsen.

Bestyrelsens input
Input fra bestyrelsen er vigtigt for VGs udvikling, og den proces vi er inde i.

Fremtidigt bestyrelsesseminar
Om et års tid planlægges et seminar af længere varighed.

Pkt.: 6
Resumé
COVI D-19

Referat
Der har været mulighed for at blive COVID-19-vaccineret på VG. To elever
og 7 borgere tog imod tilbuddet. Formodningen er at størstedelen af sko
lens elever er blevet vaccinerede.
Ikke-vaccinerede elever kan give udfordringer i forhold til studieture. Den
ikke-vaccinerede elev har selv ansvaret. Hvis en elev får Corona i udlandet,
er det elevens og forælderens ansvar.
Generelt er skolen normaliseret efter coronanedlukningen.
3g årgang har haft meget hjemmeundervisning i deres gymnasietid. Det
skal vi huske op til eksamen, men det er ministeriets beslutning indenfor
hvilke rammer.

Pkt.: 7
Resu mé
Økonomi

• Budgetopfølgning 2021 (bilag 2)
• lnvesteringsloft og bygninger (bilag 3)
• Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)

Beslutning

Strategien vedtages med følgende formulering i pkt 5.3
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“Virum Gymnasiums samlede langfristede bank- og realkreditgæld (inkl. JI RU lvi
markedsværdi af finansielle instrumenter) må ikke overstige 100 pct. af GYMNASIUM
stitutionens omsætning.”

Referat
• Budgetopfølgning 2021 (bilag 2)

Det ser ganske fornuftigt ud. Dorte Hosbond Johansen
har beskrevet, hvordan udviklingen er. Ferielovgivningen har ikke
givet problemer for VG, modsat for mange andre skoler.

• Investeringsloft og bygninger (bilag 3)
Udfyldes med jævne mellemrum. Siden sidst: ventilationssystem i
kantine skal udskiftes. Det er udskudt. Nu ses der på, om det kan la
ves noget i etaper. Der er en ny entreprenør, måske rejser der sig
helt nye spørgsmål. Det vil ikke gå ud over prioriteringen af kemilo
kalerne.

• Strategi for finansiel risikostyring (bilag 4)
Det, der står med gult i Punkt 5.3 er rettet til efter dialog med Deb
itte, som er enige i niveauet.

Pkt.: 8
Resu mé
Status på elevoptag, frafald og elevflytninger

Referat
Der er fyldte årgange i ig og i 2g. Der forventes Coronarelateret frafald,
men det er ikke kommet endnu. Overbookningen i lg forventes væk ved
tælledag i november, så vi ikke overskrider klasseloftet. Frafaldet i 3g ligner
tidligere års mønstre.

Pkt.: 9
Resumé
Kapacitet 202 1-2022

Beslutning
VG indstiller fortsat til en kapacitet på 13 klasser.

Referat
For 2022-2023 er der ikke ændringer. Hvad der sker i 2023, ved vi ikke. VG
skiller sig lidt ud ved at være meget homogent gymnasium i elevsammen
sætningen. Vi har størst andel med højest indkomstgruppe.

Pkt.: 10
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Udbud af studieretninger (bilag 5—følger på mødet) GYMNASIUM
Indstillingen fra ledelsen er således, at studieretning 8 falder bort. I studie-
retning 11 og 12 skiftes samfundsfag B ud med latinC.

Beslutning
Ændringsforslaget til studieretningsudbuddet vedtages.

Referat
Der har igennem de sidste år være vigende søgning til de sproglige studie-
retninger. Udbuddet har siden 2018 været forskelligt i de tre fremmed-
sprog (fransk, spansk og tysk). Fra lærerside har der været et ønske om at
ensarte studieretningerne, samtidig med at de fik en tydeligere sproglig
profil. Det bakker ledelsen op om. Indstillingen fra ledelsen er således, at
studieretning 8 falder bort. I studieretning 11 og 12 skiftes samfundsfag B
ud med latinC.
Bestyrelsen bakker op om forslaget og er glad for, at der er fokus på sprog.
Ændringen kan også skabe motivation på lærerside.

Pkt.: 11
Resumé
Godkendelse af opdaterede studie- og ordensregler (bilag 6)
Den tidligere version var fra 2018, men er nu ajourført med passus om hhv.
tobaksfri skole, husregler ift. virtuel undervisning og forebyggelse af kræn
kende adfærd for elever og ansatte.

Beslutning
Den reviderede version godkendes.

Referat
Der er tilføjet en henvisning til krænkelsespapir og til dokumentet “Vi tager
ansvar”. Ligeledes er der tilføjelser om virtuel undervisning og tobaksreg
ler.

Pkt.: 12
Resumé
Krænkelsespapir — cases

Referat
Krænkelsespapiret blev godkendt på sidste møde. En handleplan var øn
sket. Der deles et skema rundt. Skemaet følger det overordnede papir.

ê
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VG har haft en case med grænseoverskridende adfærd introforløbet. Der \/I RU lvi
blev handlet hurtigt. Elever blev frataget tutorrolle. Rygter løb hurtigt på GYMNASIUM
skolen.
Det er vigtigt med den løbende dialog med eleverne. Der skal findes en ba
lance, så man kan tåle lidt, samtidig med at vi skriver ind ved grænseover
skridende adfærd. Dialog med festudvalget særlig er vigtigt i forhold til valg
af temaer. Hvad er sjovt, og hvad kan støde andre.

Pkt.: 13
Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

• Filmoptagelser på VG
• Ledelsesudvikling.
• Tobaksfri skole, alkohol og fester
• Kantine

Referat
• Filmoptagelser på VG

Der optages en spillefilm på VG. Der indspilles frem til uge 41.
Ekskursioner mm. bliver betalt af filmselskabet for at skabe
plads til optagelserne på skolen.

• Ledelsesudvikling.
Ledelsen er i gang med et udviklingsforløb og skal på et ledel
sesdøgn. Bestyrelsen anerkender vigtigheden af også at huske
ledelsen.

• Tobaksfri skole, alkohol og fester
Fester fylder meget i medierne. VG har ikke haft første fest. Der
er ikke behov for ændringer i vores rammer for festerne. De
unge trænger til fester, og det fylder på VG og i sektoren.

• Kantine
Der har været udfordringer. Kantinen kunne ikke levere i perio
den, hvor vi var delvist tilbage. Der er helt nyt personale. Der
gennemføres en stor brugerundersøgelse medio september.
Der skal ske et markant kvalitetsløft. Ejeren er ikke selv mødt op
til møderne med kantinen.

Pkt.: 14
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat
Intet at berette.
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Pkt.: 15
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat
Intet at berette.

Pkt.: 16
Resumé
Eventuelt

VIRUM
GYMNASIUM

Referat
Intet at berette.
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