Bestyrelsesmøde 21. maj 2015 kl. 17-19 i lokale 13.28
Referat i kursiv
Afbud fra Andreas Linsdell og Christian Brix og fra elevrepræsentanterne Clara Guttman og
Nanna Damsted (pga. eksamen)
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Bilag 1. Referat fra sidste møde
2. Regnskabsoversigt VG 1. kvartal 2015
a. Sagsfremstilling
Indtægter og forbrug i 1. kvartal har udviklet sig som forventet. Til det stipulerede
overskud (nederst på regnskabsoversigten: Årets over-/underskud) skal bemærkes, at
der er budgetteret med 1.000.000 til ’Bygninger – inventar. Disse midler er tiltænkt
renovering af afs.2, hvilket først påbegyndes i sommerferien 2015
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabet og redegørelsen
c. Bilag 2
Regnskab VG 31 03 15
Bestyrelsen godkender regnskabsoversigten efter nogle opklarende spørgsmål.
Rektor orienterer om en dispositionsbegrænsning på 1% af taxametret i 2015, hvilket
formentlig vil medfører en besparelse på ca. 500.000 kr. UVMs motivering er en lavere
lønudvikling end forudset. Rektor forudser, at det ikke giver problemer, hvis UVMs
forudsætninger holder.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
3. Regnskabsoversigt VU 1. kvartal 2015
a. Sagsfremstilling
Vi forventer at centerbudgettet 2015 kan holdes. Der er afsat 1.700.000 til særlig
vedligeholdelse, nemlig tagrenovering. Renoveringen bliver billigere, hvilket giver
plads til at udskifte gulvbelægning i en del af fællesarealet ved kantinen, at male et
fælles gangareal, at sikre murværk og dræn og at udskifte toiletter.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning
c. Bilag 3
Regnskab VU 31 03 2015
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
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4. Orientering om Campus Vordingborg
Forud for mødet har rektor udsendt et foreløbigt program for åbningen af Campus, og
bestyrelsens indstilling er, at åbningsbegivenheden bliver klarere struktureret.
a. Sagsfremstilling
Campus Vordingborg (jf. dagsorden 4/12-14) er vedtaget af alle de involverede
institutioner og Vordingborg Kommune. Etableringen af Campus markeres ved en
event 25. september med et løb, hvor unge studerende fra alle institutioner deltager,
og en busrundtur rundt i Campus, som ender i Panteren med musik og aktiviteter.
Eventen er under forberedelse.
Der arrangeres et seminar for lærere ved alle institutioner i uge 43. Dette er under
forberedelse.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Forud for mødet har rektor udsendt et foreløbigt program for åbningen af Campus, og
bestyrelsens indstilling er, at åbningsbegivenheden bliver klarere struktureret.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

5. Orientering om planlægningen af næste skoleår
a. Sagsfremstilling
Vi planlægger 7 klasser i 1g og 2 klasser i 1HF (jf. sidste møde). Vi har opslået nye
stillinger i en række fag og planlægger at ansætte 1-2 lærere i faste stillinger og 5-6
lærere i midlertidige stillinger, hvor timerne er ledige pga. orlov og pædagogikum.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning
Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning.

6. Orientering om initiativer til opfølgning på bestyrelsens pejlemærker og skolens
strategi
a.

Sagsfremstilling:
Bestyrelsens pejlemærker
- Styrkelse af søgefrekvensen til stx:
Efter aftale med rektor vil skolechef Per Larsen i Vordingborg opfordre
skolelederne til at medvirke i et samarbejde mellem lærere på VG og
folkeskolen i forbindelse med undervisningen.
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VGs lærere besøger gerne folkeskolernes lærere og elever, og VG inviterer
gerne både lærere og elever til læringsaktiviteter til inspiration. Per Larsen peger
på Vordingborgs udfordringer: Elevernes lave karakterniveau og for store
fravær. VG vil gerne bidrage til at støtte bestræbelser på at motivere og inspirere
eleverne til fagligt arbejde. Det faglige løft kan stimuleres ved samarbejde
mellem lærere i folkeskolen og gymnasiet, som kan styrke motivationen og
sammenhængskraften i uddannelserne.
Styrkelse af skolens image:
Styrkelse af information og markedsføring, rettet mod målgrupperne.
Begivenheder, formidlet på de sociale medier, har en betydelig udbredelse:
Skolens spektakulære begivenheder og daglige liv på Facebook demonstrerer en
stærk og aktiv elev- og læringskultur, og vi kan måle effekten.
Den lokale sammenhængskraft styrkes via samarbejdet i regi af Campus
Vordingborg, som medvirker til det øgede lokale fællesskab mellem de unge
under uddannelse.
Et brobygningsprojekt, som involverer Gåsetårnskolen, UCSJ og VG.

Skolens strategi
Den planlagte skoleudvikling i det kommende år:
Strategien er udmøntet i fire konkrete tiltag til stimulering af elevernes læring, som
udpringer af samarbejde mellem ledelse og lærere i de relevante fora:
- Et øget fokus på motivation med udgangspunkt i en kursusdag for alle lærere,
baseret på et forskningsprojekt ved Dorte Ågård, Ph.d., Århus Universitet
(Projekt Motiverende relationer).
- Omlægning af en del af det skriftlige arbejde, så eleverne skriver under
lærerens vejledning.
- Implementering af elevsamtaler, så vi kan skærpe fokus på den enkelte elev i
læringsfællesskabet. Vi indkalder alle elever og deres forældre til samtaler i 1g.
- Vi øger fokus på de naturvidenskabelige fags praktiske anvendelse og knytter
de naturvidenskabelige fag tættere på elevernes virkelighed.
- Et nyt koncept for MUS med et øget fokus på undervisningen og elevernes
læring. Konceptets konkrete indhold udvikles i samarbejde mellem ledelsen og
medarbejderne.
HF-profilklasse
Der etableres en profilklasse på HF, hvor undervisningen orienterer sig mod
velfærdsuddannelser og –arbejde, så kursisterne kan se nogle klare mål for deres
uddannelse. Vores samarbejde med UCSJ om lærer- og pædagoguddannelserne
forsøger vi at udvide til de øvrige uddannelser i Næstved og/eller Nykøbing.
Supervision
Et supervisionsprojekt, ledet af lektor Nicolaj Christiansen, fortsætter fra sidste år.
Projektet er baseret på John Hatties forskning, som implicerer målstyret
undervisning med feedback.
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b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bestyrelsen debatterer, hvordan vi støtter folkeskoleelevernes aktive valg for at tage en
gymnasial uddannelse, og bestyrelsen peger på vores elevambassadørers besøg på skolerne
udover de planlagte arrangementer. Bestyrelsen diskuterer mulighederne for at få
forældrene i tale. En af mulighederne er, at bestyrelsen inviterer skolebestyrelserne til en
dialog som et middel til at øge forståelsen for værdien og nødvendigheden af fortsat
uddannelse efter folkeskolen. Der er enigheden om et sådant initiativ i bestyrelsen.

7. Fastlæggelse af mødedatoer for 2015-16
a. Sagsfremstilling
Bestyrelsen aftaler mødedatoer med udgangspunkt i forslaget.
Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i 2015-16: sept, nov-dec, marts og maj.
b. Indstilling
Forslag: torsdage 17/9, 3/12, 17/3, 26/5 (el. 12/5) – alle møder 17-19(?)
Bestyrelsen beslutter, at møderne holdes på skiftende ugedage, og at rektor via doodle
udpeger 3 mulige dage for hvert bestyrelsesmøde.

8. Evt
Formanden orienterer om, at UCSJ har ansat Camille Wang som ny rektor efter Ulla Koch.
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