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Resume
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Referat
Referatet godkendes.

Pkt.: 3
Resumé
Tema: dannelse, medborgerskab og fællesskab — fokus på fællesskabet,
udøvet demokrati og præstationskultur

Referat
Eleverne har glemt meget om, hvad der er af fællesskab på skolen. Traditio
ner er noget, de har hørt om — ikke oplevet. Elevdemokratiet skal øves med
dem. Via elevudvalg arbejdes der på, at noget fornyes, noget bevares. Det er
en læreproces for alle. Vi håber, at processen for eleverne skaber fællesskab
og ejerskab.
I forhold til fællesskab har der været introture i ig, med tilkøbte kompeten
cer ude fra. Der har været teambuildingdage i 3 udvalgte klasser.
ig’ere har meget, de skal nå. De er gået glip af noget — mere socialt og men
talt end fagligt.
Der er samarbejdet med kommunen om de elever, der har udviklet angst
mm. pga Coronanedlukning.mm. Samarbejdet på langs er meget vigtigt. Der
skal bygges bro og oplyses, om det, der kommer senere i livet.
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Resumé GYMNASIUM
Økonomi

• Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 (bilag 2)
• Godkendelse af foreløbigt budget 2022 version 1 med prognose

2023-2026 (bilag 3)
• VG’s reviderede investeringsramme (bilag 4)
• Vedligeholdelsesplan 2022 (bilag 5)
• Regnskabsinstruks (bilag 6)
• Orientering om undersøgelse af lånemuligheder

Beslutning

Budgettet for 2022 godkendes.

Regnskabsinstruksen godkendes.

Referat
• Budgetopfølgning 3. kvartal 2021 (bilag 2)

Ekstra tilskud til rengøring, sociale aktiviteter, ekstra undervisning i
eksamensperioden og i grundforløbet har øget overskudsgraden.
Medvirkende til øget overskudsgrad i forhold til budget er også, at
flere planlagte renoveringsaktiviteter må udskydes pga. håndværker-
mangel.

• Godkendelse af foreløbigt budget 2022 version 1 med prognose
2023-2026 (bilag 3)
Det bemærkes fra ledelsens side, at der er flere usikkerhedsmomen
ter i forhold til elevtal som følge af den kommende elevfordelingsaf
tale. Det er endnu ikke til at sige, hvilke konsekvenser det får. Lovgiv
finger ikke på plads, der foreligger kun en aftaletekst. Afskaffelse af
venteliste vil få økonomiske konsekvenser vor VG.
Lønudgiften på VG ligger på fornuftigt niveau i budgettet for 2022.

Prognosen frem til 2026 er behæftet med usikkerusikkerhed pga.
uvisheden om elevfordelingen i fremtiden.

• VG’s reviderede investeringsramme (bilag 4)
lnvesteringsrammen revideres med jævne mellemrum. Den påvirkes
som meget andet at Corona.

• Vedligeholdelsesplan 2022 (bilag 5)
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Jf ovenfor. Det bemærkes, at der er kommet ny arkitekt i Gymnasie- \fI RU Lvi
fællesskabet og ny pedel på VG. Det giver et nyt blik på meget — også GYMNASIUM
på bæredygtighed. Der foregår en proces her i huset i samarbejde
med GF om bæredygtighed.

Regnskabsinstruks (bilag 6)
Der er kun sket en meget lille ændring siden sidste år.

Orientering om undersøgelse af lånemuligheder
Den økonomiske situation har ændret sig, hvorfor der nu er mulighed
for at afkorte låneperiode eller skære af restgælden ved en låne om
lægning. Det vil øge driftsomkostningerne ved en højere rentesats.
Det er ikke i skolens interesse og ønskes ikke.

Pkt.: 5
Resumé
Godkendelse af opdaterede studie- og ordensregler — denne gang vedr.
fravær (bilag 7)

Beslutning
De ændrede studie- og ordensregler godkendes.

Referat
Der er sket en ændring i forvaltningen af fravær på baggrund af ministerens
udmelding. Vi må ikke godkende fx Corona. Der er generelt et øget fokus på
fravær fra ministeriets side. VGs dokument har været til juridisk tjek i GF.

Pkt.: 6
Resumé
Whistleblowerordning

Referat
Fra 1.1.2022 skal alle i staten have WB ordning. GymnasieFællesskabet har
undersøgt markedet og muligheder og der er truffet beslutning på et styre-
gru ppemøde, hvilket system der vil blive anvendt.
To jurister i GF screener en evt, henvendelse. Det skal være ret seriøst, før
det bliver til en indberetning. Andreas Olesen og Mette Johannesen følger op
VG efter henvendelse fra juristerne. Mette Kynemund beslutter sanktioner
og følger ved evt, forløb. Anders Bjarklev inddrages, hvis en indberetning
omhandler rektor. Der kan laves fortrolige, ikke anonyme indberetninger.
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Resumé GYMNASIUM
Udkast til ferieplan 2022-23 (bilag 8)

Beslutning

Ferieplanen godkendes.

Referat
Elevernes ferieplan. Den er bygget op efter ministeriets prøveplan og har væ
ret i SU til høring. Det eneste, der er at rykke med, er, hvornår der startes ef
ter sommer- og juleferie.
Alt lærerferie afholdes i elevernes sommerferien. Læreren bestemmer selv
om der afspadseres eller arbejdes i elevernes øvrige ferier.

Pkt.: 8
Resumé

Sociale klausuler (bilag 9)

Beslutning

Notatet godkendes.

Referat
VG lever fint op til forventningen til en statslig arbejdsplads i forhold til soci
ale klausuler. Skolen har seks flexmedarbejdere: tre lærere, en gymnasievej
leder, en køkkenmedarbejder og en projektmedarbejder.

Pkt.: 9

Resumé
Status på elevoptag og frafald

Referat

Der er pæne elevtal på alle årgange. Der er 20 elever mere på 2g og 3g år
gangen til sammen i forhold til samme optælling for et år siden. Bekymringen
for stort coronarelateret frafald er gjort til skamme.
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Resumé GYMNASIUM
Orientering fra rektor Mette Kynemund
• Krisestyring ift. COVID-19
• Elevfordeling
• ASF-klasser i samarbejde med LTK og UVM
• Kantine
• Stillingsopsiag

Beslutning

Referat
Orientering fra rektor Mette Kynemund
• Krisestyring ift. COVID-19

Det er hverdag — og så alligevel ikke. Det stigende antal smittede
giver utryghed blandt nogen. Det virker svært mentalt for mange. Der
er reaktioner fra nogle klasser. Man ønsker ikke at smitte kamme
rater. Vi følger hele tiden gældende retningslinjer.

• Elevfordeling
Jf ovenfor pkt. 4.

• ASF-klasser i samarbejde med LTK og UVM
Der er afholdt møder med borgmester, andre poltikere og
forvaltning. Politikere er interesserede og nysgerrige, men er i
valgkamp lige nu. Der er ikke fysisk plads til ekstra klasser på VG. Den
plads skal skabes, og det skal være på selve skolen. Nybygning af et
Kunst- og musikhus er det mest oplagte, da det skaber plads til AFS-
klasser i de nuværende faciliteter, hvor det er muligt at trække sig
tilbage og stadig være en del af VGs liv.
Der er kontakt til andre gymnasier om modeller for delebygninger.
Kommunens faglokaler er små og slidte, hvorfor der er en fælles
interesse i et byggeri.

• Kantine
Samarbejdet med den nuværende kantine er opsagt, og den første
opsigelsesaftale er forkortet. Der har været meget store udfordringer
i kvalitet og drift. Vi ser frem til at få en ny kantine.

• Stillingsopslag
Der er ansat en god pedel. De to tidligere pedeller har sagt op. Det
giver nye blikke på bygninger og drift. Det har kostet ekstra arbejde
for udvalgte medarbejdere i indkøringsfasen.
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VG har et jobopsiag til regnskabsassistent. \/I RU lvi
Stillingen er i overvejende grad en blanding af opgaver, der er taget GYMNASIUM
hjem fra GF og opgaver som Dorte Johansen afgiver. Det er på alle
måder en optimering af VGs brug af ressourcer.

• Skolen oplever stor interesse for samarbejde ude fra. Eksempelvis har
professionshøjskolen vist interesse. Der er mange projekter på skolen lige
nu, der ligeledes peger uden for vores hverdag:

- 28 medarbejdere gennemfører job shadowing i Europa. Det er
meget givende. Der rejses bla. til Estland, Tyskland, Sverige Is
land.

- Der påbegyndes et nyt projekt med Engineering the future. VG er
virkeligt godt med på denne front.

- VG har søgt om at være med i et bæredygtighedsprojekt med lo
kale gymnasier.

- Der afvikles kurser i grafisk facilitering for en stor lærergruppe
- En skovfoged har tilbudt hjælp til et projekt på skolens jord om

biodiversitet.

Pkt.: 11
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat
Anders Bjarklev udtrykker bekymring over, at udflytningen af studiepladser
vil koste pladser på universiteterne og en konsekvens vil være højere karak
te rge n n e msn it.

DTU er ved at indgå i et samarbejde med professionshøjskolen om styrkelse
af STEM i læreruddannelsen.

Pkt.: 12
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat
Edda Heinskou fortæller om kommunens nye udvalgsstruktur.

Klaus Kassow fortæller om GL5 repræsentantskabsmøde. Ministeren nedto
nede ønsket om taxameterreform. Ministeriet vil se resultat af elevforde
Iingsreformen først.
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Der var diskussion at ønsket om loft på antal klasser. Det står ikke godt til i R Ii [J1
branchen. Der er over 500 fuldtidsledige og 1500 årsværk er forsvundet de GYMNASIUM
sidste 6 år. Der er flere, der går på nedsat tid på landsplan. Hver 3. mellem
35 og 45 år er på nedsat tid. Gennemsnitsalderen for gymnasielærere er ste
get med 5 år.
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