Vordingborg Gymnasium & HF
Bestyrelsesmøde 17. maj 2017 kl. 17-19 i lokale 13.28
Referat
Afbud fra Nanna Larsen.
Dorthe Wille deltog ikke i mødet
Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra sidste møde 15. marts 2017
a. Bilag 1. Referat fra sidste møde
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2. Orientering fra formanden
Intet nyt at meddele.
3. Regnskabsoversigt VG 1. kvartal 2017
a. Sagsfremstilling
Indtægter og udgifter i 1. kvartal har udviklet sig som forventet, hvad
procentberegningen af indtægter og udgifter også viser.
Renovering af baderum er ved at blive planlagt og sendes i udbud i maj.
Pigernes baderum udbydes i licitation med drengenes baderum i option.
Hvis renoveringen af begge rum kan udføres i sommerferien, ønskes denne løsning.
Sweco er det rådgivende ingeniørfirme, der fra skolens overgang til selveje har
udarbejdet skolens vedligeholdelsesplan.
http://www.sweco.dk/
Da skolens økonomi kan bære udgiften, anbefales denne løsning.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen godkender regnskabsoversigten.
Bilag 2
Regnskabsoversigt VG 31 03 2017
Regnskabet blev godkendt efter en kort drøftelse.
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 inden for budgettet. Der påregnes ekstraordinære
udgifter til renovering af glastaget ved indgang og sidefløje. Da renoveringen af
glastaget må prioriteres højest, udskydes en undersøgelse af muligheder og vilkår for
udskiftning af låsesystemet til efteråret. Formentlig vil de samlede omkostninger
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beløbe sig op til 1,6 mio. hvilket medfører en omkostning for skolen på op til
800.000 kr.
Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Bilag 3
Regnskabsoversigt VU 31 03 2016
Orienteringen blev taget til efterretning.
5. Orientering om næste skoleår
a. Sagsfremstilling
Søgningen til STX viser en marginal tilbagegang i forhold til sidste år i lighed med
situationen på landets øvrige provinsgymnasier. Tilgangen til HF svarer til de
foregående år. Kun få ansøgere kommer direkte fra 9. klasse.
Ansøgerne tilkendegiver ikke længere tilkendegivelse om ønsket studieretning.
Derfor sammensættes klasserne mht. kønsfordeling og hvilke skoler, ansøgerne
kommer fra.
Skolens planlægger 7 klasser som nævnt på sidste bestyrelsesmøde. Dette giver
plads til evt. optagelse af flere ansøgere.
Vi forventer at ansætte 3-4 lærere i midlertidige stillinger (med nedsat timetal) til
erstatning for lærere på orlov og i pædagogikum.
Planlægningen af implementeringen af reformen forløbet planmæssigt.
Arbejdsgruppernes arbejde og ledelsens overordnede planlægning er præsenteret og
diskuteret i Pædagogisk Forum, så forudsætningerne for den endelige
årsplanlægning er klarlagt.
Skolen vil have særligt fokus på faggruppesamarbejde, feedback og formativ
evaluering, flerfagligt samarbejde samt studiepraktik og projekter i HF.
Skolens ledelse har indledt forhandling med Vordingborg Kommune om en
partnerskabsaftale, bl.a. med sigte mod samarbejde om studiepraktik i HF.
Vordingborg Kommune har vedtaget en uddannelsespolitik, der bl.a. har følgende
mål:
’Andelen af unge der vælger og gennemfører en gymnasial ungdomsuddannelse,
inden de er 22 år, stiger til landsgennemsnittet (i dag 66%).’
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Orienteringen blev taget til efterretning.
6. Orientering om regionens sagsbehandling af ZBCs ansøgning om at udbyde HF
a. Sagsfremstilling
Sagen har været behandlet i regionrådets forretningsudvalg, hvor administrationens
sagsfremstilling og anbefaling er taget til følge. Anbefalingen var, at ZBCs
ansøgning om HF i Vordingborg afvises. Sagsbehandlingen ses her:
http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2017/Sider/Forretningsudvalget/
3024-Møde%20d.%2018-4-2017/3191907.aspx

Sagen tages op i regionsrådet i maj til endelig afgørelse.
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b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
Orienteringen blev taget til efterretning.

7. Orientering om skolens planer for håndtering af ny persondataforordning
a. Sagsfremstilling
Medio maj 2018 træder EU's Databeskyttelsesforordning i kraft.
Undervisningsministeriet har udmeldt initiativer, der kan understøtte opfyldelsen af
de nye og skærpede krav (jf. bilag).
Skolen vil som andre skoler samarbejde med Danske Gymnasier og med ITfællesskabet EFIF, som skolen er medejer af. EFIF har allerede taget de første
initiativer og ansat en ny medarbejder med implementeringen af forordningens krav
som opgave.
Karina Krogh, medarbejder repræsentant i bestyrelsen, redegør på mødet for den
kommende proces for arbejdet med at opfylde forordningens krav.
b. Indstilling
Det indstilles at bestyrelsen indledende drøfter forordningens implikationer og tager
redegørelsen til efterretning og følger punktet op på bestyrelsesmødet i efteråret og
på bestyrelsesmødet i maj 2018.
c. Bilag 4 og 5
4.Nyhedsbrev fra UVM
5. Manual fra.EFIF
Karina redegjorde for den påbegyndte proces og opridsede de områder og
udfordringer, der tegner dig i den kommende tid. Aktuelt er planen at etablere en
styregruppe, som involverer de relevante grupper på skolen, som konkret udreder de
aspekter, der kræver fokus. Der er afholdt møde med EFIFs medarbejder (jf.
sagsfremstillingen), og et nyt møde er planlagt til afholdelse i september.
Bestyrelsen tager redegørelsen til efterretning og beslutter, at processen følges op af
bestyrelsen på de kommende møder.
8. Fastlæggelse af mødedatoer for 2017-18
a. Sagsfremstilling
Bestyrelsen aftaler mødedatoer med udgangspunkt i flg. forslag:
Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i 2017-18: september, december, marts
og maj – alle dage kl. 17-19
b. Indstilling
Forslag: ma. 18/9-17, ti. 5/12-17, tors. 15/3-18, ons. 16/5-18
Bestyrelsen aftaler mødedatoer med udgangspunkt i nævnte. Forslag.
Der afholdes fire ordinære bestyrelsesmøder i 2016-17: september, december, marts
og maj.
Datoen for mødet i december ændres til 7. december, således at mødedatoerne er
ma. 18/9-17, tors. 7/12-17, tors. 15/3-18, ons. 16/5-18
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9. Evt.
Formanden foreslår, at bestyrelsen på næste møde overvejer en vedtægtsændring,
således at bestyrelsen skal supplere sig med ét medlem i stedet for de nuværende to.
Rektor oplyser, at UVM har åbnet mulighed for at søge om godkendelse til at udbyde
en studieretning med Biologi – Idræt – Matematik. Det forventes, at maksimalt 20
skoler vil få godkendelsen.
Rektor oplyser, at årets translokation afholdes lørdag 24. juni kl. 9. Bestyrelsen er
meget velkommen.
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