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Mødegrundlag ved bestyrelsesmøde på Virum Gymnasium VI RU lvi
Mandag den 9. maj 2022 kl. 17.00 — 20.00 GYMNASIUM

Dagsorden
Dato: 27. april 2022

1. Kommentarer til dagsorden
2. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde (bilag 1)
3. Tema: Skoleåret 2022-2023

a. Indsatsområder (bilag 2)
b. Kommunikationsstrategi (bilag 3)
c. Sundhedsstyrelsens udmelding vedr, alkohol og betydningen Virum Gymnasium

heraf Fuglsangvej 66

d. Elevoptag og klassesammensætning DK-2830 Virum

e. Bestyrelsens mødeplan 2022-2023 T: ÷45 4583 2141

4. Økonomi — budgetopfølgning for 1. kvartal og estimat 2022 vg@edu.virum-gym.dk

(bilag 4a og 4b) www.virum-gym.dk

5. Orientering fra rektor Mette Kynemund
6. Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev
7. Orientering fra øvrig bestyrelse
8. Eventuelt
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Pkt.:1 VIRUM
Resumé GYMNASIUM
Kommentarer til dagsorden

Referat
Ole Stahl havde meldt afbud. Simon Pihl ikke fremmødt.

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

Beslutning
Referat godkendes

Pkt.: 3
Resu mé
Tema: Skoleåret 2022-2023
a. Indsatsområder (bilag 2)

Uddannelseslederne deltager i dette punkt, hvor de præsenterer sig
selv og deres ansvarsområder. På tilsvarende vis kan bestyrelsen
præsentere sig for lederne.

VG indstiller til en drøftelse af indsatsområderne og herefter en
godkendelse til brug for det kommende skoleår.

Beslutning
lndsatsområderne godkendes.

Referat
Skolens tre uddannelsesledere, Pia Gars Jensen, Thomas Madsen og Hanne
Christensen fortæller bestyrelsen om deres arbejdsområder. Bestyrelsens
eksterne repræsentanter, Edda Heinskov og Anders Bjarklev, præsenterer
sig selv. Der tales om uddannelsessystemet, herunder om
Reformkommissionens tanke om adgangskaraktergennemsnit på højst 9 og
så adgang til alle uddannelser. Er det et gode eller fratager det
incitamenterne? Uddannelseslederne forlader mødet.
Bestyrelsen vender indsatsområderne en sidste gang. Der er tilføjet fokus
på klasserumsiedelse og besøg af Dorte Ågård.
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Resumé VIRUM
Tema: Skoleåret 2022-2023 GYMNASIUM
b. Kommunikationsstrategi (bilag 3)

På bagkant af coronaen og især efter en øget brug af digitale redskaber
er der behov for en opdatering af kommunikationsstrategien på VG.

VG Ønsker input til kommunikationsstrategien.

Beslutning
Ikke nogen beslutning

Referat
Mette Kynemund præsenterer og refererer til samtalen om emnet i SU.
Den samlede konklusion er, at man skal tale pænt. Mailkultur fyldte mest i
SU. Balancen mellem det praktiske og det fællesskabsskabende var
omdrejningspunkt.
Bestyrelsen anerkender dokumentet og processen. Det er godt, at det har
været rundt i huset. Det er godt som rammepapir, og det favner
målgrupperne. Det kan ændre sig, hvor interessen lægger sig, f.eks. som
følge af den digitale udvikling. Ugebrevet Fuglsang er samling af
information, så der ikke er så mange mails. Til gengæld forventes det læst. I
SU tages rettidighed og relevans op igen. Bestyrelsen bemærker, at det
kunne være fint at have krisekommunikation med i dokumentet.

Resumé
Tema: Skoleåret 2022-2023
c. Sundhedsstyrelsens udmelding vedr, alkohol og betydningen heraf

Sundhedsstyrelsen er kommet med markante anbefalinger om
• At unge under 18 år ikke indtager alkohol
• At alle over 18 år maks. indtager 4 genstande samme dag og

maks. 10 genstande pr. uge: 10-4-anbefalingen

Næsten parallelt hermed efterlyste erhvervslivet, at politikerne
forbyder salg af alkohol til unge under 18 år.
Det vil få betydning for muligheden for afholdelse af fx fester.

VG ønsker, at bestyrelsen debatterer ovenstående.

Beslutning
Der besluttes ikke noget

Referat
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Der diskuteres flere relevante perspektiver. Herunder forskellen på, om vi \/IRU lvi
danner ramme for indtag af 2-3 øl eller for stort alkoholindtag. Sidstnævnte GYMNASIUM
skal vi under ingen omstændigheder. Som offentlig institution har vi et
stort ansvar for at følge med. Vi er med til at sætte rammerne for unge
mennesker. Vi skal ikke stoppe alt alkohol nu, men vi vil ikke have, at folk
er fulde med upassende adfærd til følge. Vi skal skabe alternative
fællesskaber uden alkohol.

Resu mé
Tema: Skoleåret 2022-2023
d. Elevoptag og klassesammensætning

• Nuværende elevers tilgang/frafald
• Status på forløbet af årets elevfordeling og resultatet heraf for VG

og Reg. H
• Den kommende fordelingsmodel og opmærksomhed herpå

Opmærksomhed på og samarbejde med nye interessenter samt anden
form for kommunikation fremadrettet?

Beslutning
Ikke nogen beslutning

Referat
Der er pæne elevtal på alle årgange, og det ligner genkendelige mønstre.
Bekymringen for, hvorvidt Corona ville føre til øget fravær, er gjort til
skamme. Ved skoleårsskiftet vil der blive optaget en del elever i kommende
2g, så gennemførselstallet fortsat er pænt.
Det er dejligt, at VG igen i år havde et stabilt, højt ansøgertal. Udmeldelsen
om den kommende kapacitetsmodel forventes i december. I lokalområdet
har de fleste skoler været undersøgte i år. Hvis tidsplanen i forhold til
udmeldelse om, hvilke elever vi får fastholdes, vil det give udfordringer i
forhold til planlægningen af det efterfølgende skoleår.
Ansættelser: Tre årsvikarer et blevet fastansat. Andre forbliver som
årsvikarer og en enkelt kan ikke fortsætte. 3 lærere går på pension. 4
lærere har været i pædagogikum.
Planlægningsforløbet er ved at ændre sig, så der nu også kan ske større
justeringer i november.

Resumé
Tema: Skoleåret 2022-2023
e. Bestyrelsens mødeplan

• Mandag den 12. september 2022 kl. 17-20

Deloitte har tilbudt, at bestyrelsen kan afholde et møde hos dem
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• Tirsdag den 13. december 2022 kl. 17-20 \/I RU lvi
• Mandag den 20. marts 2023 kl. 17-21 GYMNASIUM
• Onsdag den 31. maj 2023 kl. 17-20

Hvilke ønsker har bestyrelsen for arbejdet i det kommende år?

Beslutning
Mødeplanen vedtages.

Referat
Ingen særlige ønsker til emner.

Pkt.: 4

Resumé
Økonomi — budgetopfølgning for 1. kvartal og estimat 2022
(bilag 4a og 4b)

Beslutning
Der besluttes ikke noget

Referat
Lønstigningen modsvares ikke af pristalsreguleringen. Elevtal er opjusteret
efter fin søgning. Gasprisen er en udfordring. Fjernvarme og solceller
undersøges ligesom jordvarme. Estimatet for de følgende år ser ikke for
godt ud. Taxameteret er under politisk behandling og alt peger på, at STX
skal afgive midler til andre skoleformer. Kantine og kemibyggerier er blevet
for dyrere i forhold til budget.

Pkt.: 5

Resumé
Orientering fra rektor Mette Kynemund

• Studie- og ordensregler

• Til kamp mod præstationskulturen
• E1G

• ASFpåVG
• Mv.

Referat

• Studie- og ordensregler
Studie- og ordensregler står igen over for en lettere revidering. Det
er et vigtigt dokument, som hele tiden skal føres a jour.
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• Til kamp mod præstationskulturen \lI RU tvi
Alle 2g elever får et forløb i mindfulness. De vil møde redskaber til GYMNASIUM
at være fuldt til stede. Vi skal forsøge at dæmpe presset. IT
retningslinjer skal understøtte det.

• EiG
VG har igennem nogen tid arbejdet med Engineering the Future
sammen med tre andre skoler. Alle naturvidenskabslærere på
skolen har været samlet til fælles orientering, afprøvning af øvelser
og sparring.

• ASFpåVG
Der er ikke politisk opbakning til byggeprojekt på VGs jord. Der er
politisk en stor udfordring på anlægsudgifter. Der mangler fem
store intuitioner i kommunen. Der kommer en anbefaling om ikke
at gå videre med et fælles byggeri. Interessen for ASF er der fortsat,
men de fysiske rammer til at gøre noget er der ikke. Frem til 2026
er økonomien låst, men alt erjo en politisk prioritering. Det er i
kommunens interesse, at der sker noget. Selv med fondsansøgning
kan det ikke lade sig gøre, for der skal startkapital til. Måske kan
kommunen finde lokaliteter i tilknytning til skolen?

• Mv.
VG har haft besøg af Martin Lidegaard, Jakob Ellemand og Mette
Thiesen på besøg.

Pkt.: 6
Resumé
Orientering fra bestyrelsesformand Anders Bjarklev

Referat
Anders Bjarklev og Henrik Nevers (Danske Gymnasier) har holdt møde i
forlængelse af reformkommissionens udmeldinger. Universiteterne ser sig
som en del af en samlet uddannelseskæde. Det skal ikke være
universiteterne, der stikker en kniv i ryggen på gymnasierne, for deres
arbejde virker: Gymnasiet er en god uddannelse. Karaktererne er gode at
styre efter. Deres vægtning er fornuftig. Universiteterne er meget glade for
det bedømmelsessystem, der er i gymnasiet. Det virker for universiteterne,
og der bør stole på lærernes vurderinger. Præstationskulturen er fortsat en
udfordring.

Pkt.: 7
Resumé
Orientering fra øvrig bestyrelse
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Referat VIRU lvi
Fra lærerside nævnes det, at håndteringen af elevsager i forbindelse med GYMNASIUM
idræts skitur i 3g har fyldt i lærerkollegiet. Ledelsen anerkender og uddyber
udfordringerne, herunder de juridiske perspektiver, der var i sagen. I
fremtiden må juridiske spidsfindigheder ikke komme i vejen for
muligheden for at sanktionere. Rektor betoner, at vi selvfølgelig skal skabe
rammer, så lærerne kan følge sig trygge, når de rejser med eleverne.

Pkt.: 8
Resumé
Eventuelt

Referat
Ikke noget at berette
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