Vordingborg Gymnasium & HF
Referat i kursiv
Bestyrelsesmøde 18. maj 2016 kl. 17-19 i lokale 13.28
Afbud fra Christian Brix, Kirsten Overgaard, Anne-Marie Jacobsen, Alexander Bingler
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 17. marts 201
a. Bilag 1. Referat fra sidste møde
Referatet godkendes og underskrives
2. Orientering fra formanden
A. Formanden orienterer om, at Lectio modsætter sig en systemrevision, som UVM kræver.
UVMs frist 1/4-16 er overskredet, og der er ingen tegn på, at Lectio vil imødekomme kravet.
I så fald vil vi blive tvunget til at afvikle Lectio og entrere med et andet system.
B. UVM har udsendt retningslinjer for repræsentation, personalegoder og gaver.
Formanden oplyser at skolen ifl. rektor følger UVMs retningslinjer.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
3. Regnskabsoversigt VG 1. kvartal 2016
a. Sagsfremstilling
Indtægter og udgifter i 1. kvartal har udviklet sig som forventet, hvad
procentberegningen af indtægter og udgifter også viser.
Som aftalt på sidste møde vedlægges som bilag oversigt over skolens forvaltning af
de midler, som skulle sikre skolens byggeri og omkostninger til renovering.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabsoversigten og drøfter forvaltningen
af de likvide midler.
c. Bilag 2
Regnskabsoversigt VG 31 03 2016
d. Bilag 3
Forvaltning af reserverede midler 2014-16
Regnskabet og forvaltningen af skolens midler godkendes.
4. Regnskabsoversigt VU 1. kvartal 2016
a. Sagsfremstilling
Forbruget i 1. kvartal har udviklet sig som forudset, og vi forventer at forbruget i
resten af 2016 vil kunne holdes indenfor budgettet.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag 4
Regnskabsoversigt VU 31 03 2016
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5. Orientering om næste skoleår
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a. Sagsfremstilling
Søgningen viser en let stigning i forhold til sidste år.
Bilag 5 viser, hvordan ansøgerne til stx fordeler sig på studieretninger ifl. deres
forhåndstilkendegivelse. Bilag viser også, hvordan vi planlægger elvfordelingen på
klasser.
Vi forventer at ansætte 7 lærere i midlertidige stillinger (de fleste med nedsat
timetal) til erstatning for 3 lærere på orlov og 2 i pædagogikum (jf. bilag).
Endvidere går en lærer på pension og 4 årsvikarers ansættelsesperiode udløber.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
c. Bilag 5
Opgørelse over ansøgere til stx og hf 2016-17 og prognose for elevfordeling på
studieretninger.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
6. Orientering om status på forhandlingerne om gymnasiereformen
a. Sagsfremstilling
Formanden har tidligere i en mail sendt en vurdering af konsekvenserne for skolen,
hvis regeringens udspil vedtages, og den gentages også her som bilag 7
Det skal her bemærkes, at 90 ansøgere til stx ikke ville få opfyldt deres ønsker, hvis
regeringens udspil om nye krav til oprettelse af studieretninger ville blive realiseret
med virkning for det kommende skoleår. Studieretninger med biologi og idræt, henh.
psykologi ville ikke kunne oprettes. Disse retninger er med til at styrke
naturvidenskab, også for elever der føler sig usikre på deres naturfaglige
forudsætninger fra folkeskolen.
Studieretninger med mediefag og med spansk ville også blive udelukket, hvilket
indsnævrer valgmulighederne.
Det skal også bemærkes at med et karakterkrav på 4 i matematik og dansk ville 22%
af ansøgerne til stx ikke kunne optages. Det ville først og fremmest ramme børn af
ufaglærte arbejdere (ifl. analyse fra Socialforskningsinstituttet).
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen drøfter redegørelsen.
c. Bilag 6
Rektors kommentar til regeringens udspil til gymnasiereform
Rektor tilføjer til orienteringen, at vi generelt er i stand til at løfte de elever, der er
optaget med mindre end 4 i dansk og/eller matematik.
Bestyrelsen drøftede ud fra orienteringen gymnasiereformens mulige konsekvenser
for VG.
7. Prognose for fremtiden
a. Sagsfremstilling
Vi har tidligere (14/3) videresendt en befolkningsprognose frem til 2018, som viser,
at antallet af potentielle ansøgere til gymnasiale uddannelser reduceres med ca. 20%.
Prognosen gentages også her
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Aktuelt er der tegn på en svag befolkningstilvækst i stedet for tilbagegang, hvilket
giver anledning til en vis optimisme. Initiativer fra alle de gymnasiale uddannelser
har også en positiv virkning. Til gengæld vil den kommende gymnasiereform
medføre tilbagegang i Sydsjælland, fordi gymnasiereformen især vil have negativ
virkning i et område med en forholdsvis lav tradition for gymnasiale uddannelser i
familierne. Der er påvist en overensstemmelse mellem karakterer og social
baggrund, og mens 22% af vores ansøgere har under 4 i dansk eller matematik, er det
kun 4% i Gentofte. Dette forhold matcher forholdet mellem socialklasser i
Sydsjælland henh. Gentofte.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen drøfter prognosens implikationer.
c. Bilag 7
Befolkningsprognose Vordingborg 2015-28
Bestyrelsen drøfter perspektiverne og forholder sig afventende til udviklingen i de
kommende år. Der er på det sidste tegn på, at udviklingen måske er ved at vende.
8. Indkøbsfællesskab
a. Sagsfremstilling
Jf. referat fra sidste møde:
Formanden orienterer bestyrelsen om at det overvejes, at skolen indtræder i et
indkøbsfællesskab med Slagelse Gymnasium som værtsinstitution. Rektor og
økonomichef indleder orienterende drøftelser med Slagelse om vilkår for
medlemskab af fællesskabet, hvorefter bestyrelsen træffer beslutning om en evt.
indtræden i løbet af 2016.
Vores forhandlinger med fællesskabet viser, at udgiften pr. år til medlemskab vil
være ca. 90.000 kr. mens besparelsen ifl. erfaringer fra de nuværende medlemsskoler
vil være ca. 140.000. Det er stærkt svingende.
Det skal bemærkes, at en del af besparelserne vil være centerudgifter, hvoraf vores
andel af besparelserne vil være ca. 50%.
Det skal også bemærkes, at vi opnår en besparelse i arbejdstid, da vi ikke selv skal
indhente tilbud og forestå forhandling med leverandører.
I bilag 9 fremlægges vilkår for medlemskab, evt. udtræden og forpligtelser samt
dokumentation for medlemsskolernes erfaringer.
b. Indstilling
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, at skolen tilslutter sig indkøbsfællesskabet pr.
1/1-17
c. Bilag 8
Vilkår for medlemskab og dokumentation
Bestyrelsen beslutter sig for, at skolen tilslutter sig fællesskabet, og på rektors
anmodning accepterer bestyrelsen, at vi søger optagelse tidligere end 1/1-17, hvis
det er opportunt i forhold til væsentlige dispositioner.
9. Fastlæggelse af mødedatoer for 2016-17
a. Sagsfremstilling
Bestyrelsen aftaler mødedatoer med udgangspunkt i flg. forslag:
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Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i 2016-17: september, december, marts
og maj – alle dage kl. 17-19
b. Indstilling
Forslag: ti. 20/9-16, ma. 5/12-16, ons. 15/3-17, ons. 17/5-17
Bestyrelsen aftaler mødedatoer med udgangspunkt i flg. forslag:
Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i 2016-17: september, december, marts
og maj.
Bestyrelsen vedtager de foreslåede datoer med den ændring, at det foreslåede møde
5/12 afholdes 6/12
10. Evt.
Andreas oplyser, at båltalen ved Sct. Hans holdes af en af skolens elever i 2g, nemlig Iben
Braad Øibakken Jensen.
Formanden spurgte, hvem der vil deltage i skolens translokation, som finder sted lørdag
25/6 kl. 9. Rektor reserverer pladser, hvis deltagelse meddeles på forhånd.
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