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REFERAT

Mødegrundlag
Mandag den 21. marts 2022

Pkt.: 1
Resumé
Kommentarer til dagsorden

Referat
Afbud fra Clara Brandt Rubow og Christoffer Rübner Hultmann. Simon og
Edda kommer senere pga. møde i kommunen.

Pkt.: 2
Resu mé
Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)

Beslutning
Referatet godkendes.

Referat

Referatet godkendes og underskrives af tilstedeværende.

økonomi og strategi
Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2021
Årsrapport (bilag 2a)
Revisionsprotokollat (bilag 2b)
Bestyrelsestjekliste (bilag 2c)

b. Foreløbigt udkast til indsatsområder 2022-2023 (bilag 3)

Beslutning

Bestyrelsen godkender og underskriver regnskab og protokollat.

lndsatsområderne skal endelig godkendes i maj måned.
Bestyrelsen anerkender, at det er af fine områder, der optræder i indsats-
områderne.

Referat

VIRUM
GYMNASIUM

Dato: 15. marts 2022

a. Gennemgang og godkendelse at årsregnskab 2021

>
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Pkt.: 3
Resumé
Tema:

a.
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Christian Dahlstrøm fra Deloitte gennemgår regnskabet for bestyrelsen. \J RU [‘1
GYMNASIUM

Indledningsvis bemærkes det, at revisionens påtegnelse er så pæn som
muligt. Der er en rigtig fin ledelsesberetning. De faglige resultater er flotte
og udviklingen i de meget fine resultater kan følges.
Overskuddet er på 3.400.000,- Det er lidt højere end normalt. Besparelser
og udgifter og indtægter som følge af Corona har gjort det svært at følge
budgettet. Ikke alle initiativer er udmøntet endnu, hvorfor der kan komme
forskydninger ind i det kommende år.
Resultatet ligger samlet set inden for, hvad der er ansvarligt og rimeligt.

Likviditeten er faldet lidt, men der er en pæn fremgang i forhold til at sko
len har indbetalt til skyldige feriepenge. Likviditeten ligger på et højt og
passende niveau.
Skolen ligger over alle måltal i forhold til skolens finansielle strategi.
Det er meget fint.
Antallet af ansatte på sociale vilkår steget. Der er i år en ny beregningsme
tode, så ansatte på sociale vilkår skal regnes med som hele årsværk. VG le
ver også op til antallet af ansatte på særlige ordninger.
Regnskabet flugter fint på nøgletal i forhold til ansatte.

Det bemærkes, at det er fint, at skolen har lån med faste rente, nu hvor
renten stiger.
Forventninger er beskrevet meget fint. Måltabeller opgjort som de skal. Re
sultatopgørelse viser en fremgang i tilskud. Det skyldes Corona. Corona-
midler er bogført særskilt.
I forhold til aktiver, bemærkes det, at der er en pæn likvid beholdning og
således en fin likviditet.

Den samlede konklusion lyder, at det er et fint regnskab. Det har været et
specielt år pga. Corona.

Ole Stahl spørger til, hvad ministeriet interesserer sig mest for: Underskud
af en vis størrelse, lave nøgletal. Lav likviditet/soliditet. Måske ved kom
mentarer i protokollater.

Christian Dahlgaard gennemgår protokollater.
Den ene er den generelle, det er spillereglerne for samarbejdet. Den anden
er til årsregnskabet for 2021. Der er ingen bemærkninger til tidligere år el
ler til i år. Processer og forretningsgange følges. Generelt er der fornuftige
processer. IT-sikkerhed undersøges også, og har ikke givet anledning til
kommentarer. I forhold til statstilskuddet, så er der en sammenhæng. Der
har været særlige coronatilskud. Næsten det hele er brugt.
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Løn er der styr på. Der findes ikke fejl i samarbejdet med Gymnasiefælles- JI RU Lvi
skabet. GYMNASIUM
Der er udarbejdet en strategi for finansiel risikostyring. Den er er lavet og
indsendt til tiden.

VG er meget godt med og opmærksomme på de nye ting, der kommer.
Regler for indkøb og ansættelse overholdes og følges. Budget for kom
mende år viser, at forventes overskud.
Konklusionen lyder, at der er styr på regeloverholdelse.

Christian Dahlstrøm minder om, at rektor skriver under på ledelseserklæ
ringen og når bestyrelsen skriver under på regnskabet, så bekræfter de, at
de ikke kender til besvigelser.
Christian Dahistrøm afslutter gennemgangen med en anerkendelse af må
den, der arbejdes på.

Anders Bjarklev takker for gennemgangen. Det er meget beroligende, at
der er styr på tingene.
Rektor anerkender samarbejdet omkring driften mellem ledelse, kontroller
og TR/SU.

Bestyrelsen godkender og underskriver regnskab og protokollat.

Christian Dahlstrøm forlader mødet.

Rektor fortæller om møde med Jyske Bank om økonomi. Vi er forpligtet til
at kigge på vores lån løbende. Vi ser nu, hvor heldige/gode vi har været ved
at optage lån. Jyske Bank har lavet beregninger på, hvordan lånomlægnin
ger ville påvirke skolens økonomi. Det ville øge driftsomkostningerne, hvil
ket ikke er i skolens interesse. Vi vil undersøge muligheder for alternativ
opvarmning til gas. Jyske Bank vil gerne finansiere, hvis nødvendigt.

Uhensigtsmæssighederne i at den nationale standard for studentereksa
men afhænger af eksempelvis lånoptag diskuteres.

b. Foreløbigt udkast til indsatsområder 2022-2023 (bilag 3)

Birgit Langvad gennemgår udkastet til indsatsområderne for 2022 til 2023.
Det er rammen og retningen for arbejdet. Kun det, der er nyt eller ikke er
gennemført endnu pga. Corona er med her. Der laves et par nedslag:
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Fællesskab. Coronaen erer blevet udnyttet til at tænke nyt. Der skal holdes \/I RU lvi
fast i det bedste og udvikles på det andet. Der har været arbejdet med GYMNASIUM
elevudvalgene. De har haft det svært i coronaperioden. Ledelsens rolle er
at understøtte udviklingen frem for at diktere den.

Der afholdes GRUS lige nu. Der viser sig nogle klare tendenser, som følges
op i indsatsområderne. Eksempelvis ønsket om en ramme for faggruppe
samarbejdet.
I år har 28 ansatte været på job shadowing i udlandet. Vigtigt med mulig
heden for sparring på tværs af faggrupperne.

Et område med særligt fokus er fremmedsprog. Fødekæden er udfordret.
Vi skal presse på op ad og forholde os til kommende årgange, der ikke har
fået den vanlige undervisning i fremmedsprog.
Kristian Blum bemærker, at emnet har været oppe i SU. Vi har hørt det
samme i flere år. Det er vigtigt, at bestyrelsen også nikker til, at det kan
komme til at koste nogle penge. Bestyrelsen diskuterer sprogenes udfor
dring, bla. at vi ser verden med angelsaksiske briller. De andre sprog bidra
ger også til dannelsen og skal prioriteres. Også i skoleområdet er der behov
for en strukturel håndsrækning. Der skal være midler til at styrke sprogene,
og det må gerne være sjovt. Fokus på sprog betyder ikke, at udfordringer
for STEM-fagene er løst.

Gennemgangen af indsatsområderne forsættes. Der arbejdes målrettet
med skriftlighed. Pga. øget plagiat arbejdes der med at lave egne opgave-
sæt. Vi får tilbud udefra der kan hjælpe os til alternative afleveringsformer,
fx kortfilm.

Planlægning og skemalægning fylder en del. Det er et vigtigt arbejde med
plads til forbedring. Kompleksiteten er stor, og det er vigtigt med mange
øjne.

Indsatsområderne skal endelig godkendes i maj måned.

Bestyrelsen anerkender, at det er af fine områder, der optræder i indsats-
områderne.

Pkt.: 4
Resumé
Fordelingspolitik

a. Status regionalt og nationalt
b. Søgetal, holdoprettelse og klassedannelse
c. Betydning for VG’s profil fremadrettet
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VIRUM
Beslutning GYMNASIUM
Ingen beslutninger.

Referat
Efter den nye elevfordelingsaftale kommer VG fra 2023 i en fordelingszone,
så eleverne fordeles efter forældreindkomst. Der er ikke længere mulighed
for ventelister. Forældre i området er blevet opmærksomme på, at det kan
få betydning for deres børns chancer for at komme på VG.
Den nye fordelingsaftale gennemgås. Der vil ske en omfordeling på VG. VG
er det gymnasium i landet med størst andel af elever i den Øverste ind
komstgruppe.
Hvad betyder det for skolen? Der er en udfordring i aftalen, da vores kapa
citet først fastsættes i januar. Hvordan skal bestyrelsen kunne godkende et
budget, uden at vi kender klassetallet?
VG har i år haft en meget fin søgning. Også i forhold til omkringliggende
skoler. Her vil nogle skoler få mange henviste elever.
Hvad vil en omfordeling af eleverne i de kommende år betyde for VG? Kul
turen på VG er stærk, men ændringen i den lokale forankring kan ændre
sig. Vi skal være noget man søger til, kunne tilbyde noget. AFS-klasser er et
eksempel, VG er dog presset på pladsen. AFS vil kræve nye lokaler. Det bør
være et prestigebyggeri, som man rejser til.

Pkt.: 5
Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

Beslutning
Ingen beslutninger.

Referat
Ukraine. Der er et fælles arrangement om Ukraine under opsejling. Situati
onen i Ukraine fylder for elever og ansatte. Vi skal skabe forståelse og lyst
til at handle. Afstemningen til juni skal vi også behandle.

Alkohol. Hvad gør VG i forhold til de nye anbefalinger fra sundhedsstyrel
sen om 10-4 genstande og ikke alkohol til unge under 18. Det er kun vores
3g elever, der vil kunne købe alkohol.
Forælderens ansvar skal i fokus. Vi må følge de politiske forhandlinger i fht.
politiske udspil om regler for alkohol.
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Eksamen: 3g har pga. Corona fået reduceret antallet af eksaminer, så de i
alt kun har fire. Det er ærgerligt og ikke sektorens ønske.

Pkt.: 6
Resumé

Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat

Efteruddannelsesmidler. Anders Bjarklev orienterer om, at han på tro og
love påset, at efteruddannelsesindsatsen på VG pr. årselev i 2020 og 2021
overstiger den gennemsnitlige efteruddannelsesindsats pr årselev i 2014-
2016.

Pkt.: 7

VIRUM
GYMNASIUM

Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse

Referat
Simon Pihl fortæller at der arbejdes med udbygningen af Engelsborgskolen.
Der mangler ydermere plads i Virum. Udbygning kan komme på tale.

Pkt.: 8
Resumé

Eventuelt

Referat
Intet at berette.

>
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