
 

 

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF’s bestyrelse onsdag d. 17. marts 2021 
 
Til stede: 
Adm. direktør Christian Brix-Hansen (formand) 
Centerchef for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach 
Lærerstuderende Martin Graff Jørgensen  
Tidl. skoleleder Anne-Marie Jacobsen 
Leder af Stars, Simon Sandfeld 
Speciallæge Jesper Brandt Andersen 
Administrativ medarbejder, Karina Krogh 
Gymnasieelev Sean Neerup Mulvihill 
Gymnasieelev Alexander Ramshøj O’Neill 
Sekretær: Rektor Jakob Stubgaard 
Referent: Vicerektor Mette Abildgaard 
Særligt indkaldt: Lene Nielsen 
 
Afbud: 
Lektor Bettina Polke Kaliebe 
 

Dagsorden 
1. Årsrapport og revisionsprotokol 2020 

Skolen har i overensstemmelse med lovkravene på området udarbejdet en årsrapport med årsregnskab 
for 2020, som efterfølgende er blevet revideret af skolens revisionsfirma. Underskrevet årsrapport med 
tilhørende revisionsprotokollat indberettes til Undervisningsministeriet af revisionen. 
Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapporten og gennemgå bestyrelsestjeklisten.   
Udkast til årsrapport og revisionsprotokollat er vedlagt, og efter mødet skal årsrapport og protokollat 
underskrives elektronisk. Skolens revisor og økonomiansvarlige deltager i mødet. 
 
Indstilling: 
Rektor indstiller, at årsrapport 2020 og revisionsprotokollat drøftes, og at eventuelle kommentarer 
indarbejdes, således at rapport og protokol kan underskrives under forudsætning af indarbejdelse af 
eventuelle rettelser, samt at bestyrelsen tager stilling til årsrapport og protokollat plus bestyrelsens 
tjekliste.  
Efter behandlingen af årsregnskab og protokollat ønsker rektor og formanden, at bestyrelsen 
fremadrettet forholder sig til punkt 114 i revisionsprotokollatet omkring julegaver til de ansatte. 
Bilag: 
Bilag 1a Årsrapport 2020 
Bilag 1b Revisionsprotokollat 2020 
Bilag 1c Bestyrelsens stillingtagen til årsrapport og Bestyrelsens tjekliste 
Bilag 1d Bemærkninger til årsregnskab 2020 



Bilag 1e Årsregnskab Vordingborg Uddannelsescenter 
 
Formanden bød velkommen og gav en særlig velkomst til revisorerne fra PwC Jesper Randall Petersen og Jens Peter 
Rasmussen samt økonomiansvarlig Lene Nielsen. Revisorerne præsenterede sig kort. 
 
Formanden forklarede, at rektor, formand samt Lene Nielsen holdt formøde med revisionen, hvor regnskabet og 
revisionsprotokol blev gennemgået og spørgsmål besvaret.  
 
Jesper Randall Petersen startede med en forklaring om, at en del af hoved- og nøgletallene er ændret i forhold til tidligere 
p.g.a ministeriets udmeldte paradigme for regnskabsaflæggelse. 
Jesper Randall Petersen gennemgik årsrapport og revisionsprotokol og konkluderede, at rapport og protokol er 
anmærkningsfrie, og at årsresultatet vurderes som meget flot og bedre end sidste år.  Skolen har en meget god 
økonomistyring. Sektoren som helhed har løftet indtægtsniveauet generelt bl.a. p.g.a diverse Coronatillæg. 
Skolen er meget velkonsolideret og uden gæld.  
Formanden bemærkede følgende: 
Der er et stort overskud i år til trods for den ekstra omkostning med ferieforpligtelsen. Året 2020 har været præget af, at 
mange aktiviteter ikke har kunnet gennemføres. 
Lønomkostningerne til ledelsen på den ny cheflønsaftale er steget fra 2019 til 2020, men det skyldes, at alle ledere er 
overgået til ny cheflønsaftale pr. 1.8.2019. 
Sammenlignet med andre skoler, så ligger skolen flot og på samme niveau som tidligere. 
Derudover havde formanden følgende tre kommentarer til revisionsprotokollen: 
1. pkt 43 hvor en ændring anbefales, så én person ikke alene har adgang til at hæve fra den mindre konto i Danske 

Bank. Rektor og økonomiansvarlig finder en passende model. Bestyrelsen støtter dette. 
2. pkt 144 julegaver. Bestyrelsen diskuterer dette senere på mødet i dag. Revisorbemærkningen skyldes styrelsens 

vejledning og er ikke lovbrud. 
3. pkt 132 undervisningsomkostningerne pr. 100 årselever hvor skolen ligger lavt i forhold til det benchmark, der er 

angivet i protokollatet, men årsagen er, at de øvrige skoler, som der benchmarkes med, er mindre skoler. 

Bestyrelsesmedlemmerne skriver under via digital underskrift i løbet af 18/3 2021. 

Formanden underskriver bestyrelsestjeklisten uden anmærkninger på samme måde som sidste år. 

Rektor gennemgik kort regnskabet for centret. En del udgifter blev ikke afholdt p.g.a. situationen i 2020, men til gengæld blev der 
renoveret i slutningen af året. Låsesystemet er endeligt blevet færdig. Rektor tager regnskabet med til centerbestyrelsen, hvor det 
underskrives i næste uge. 

Vedr pkt 114: spørgsmålet om julegaver 

Formanden redegjorde kort for, at der er blevet uddelt julegaver i en længere række år uden bestyrelsen har været involveret tidligere. 
Revisionen bemærker dette, fordi skolen er offentligt finansieret og fordi gaver er nævnt i vejledning fra styrelsen. Rektor bemærkede, 
at dette foregår på mange skoler, men at det er bestyrelsen, som sætter rammerne for dette. 

Bestyrelsen besluttede, at den daglige ledelse er velkommen til at give julegave det kommende år og tager det op igen næste år. 

2. Godkendelse af referat fra mødet 10.12.2020 
Referatet er forhåndsgodkendt og kan underskrives på næste bestyrelsesmøde, der efter planen afholdes 
med fysisk fremmøde. 
Bilag 2: Referat fra mødet 10.12.2020 (rundsendt 12.12.2020)  
 
Referatet var forhåndsgodkendt og bliver underskrevet til næste møde. 
 

3. Meddelelser 
- Meddelelser fra formanden  



Vi har fokuseret på regnskab og søgetal siden sidste møde.  
 

- Søgetal til stx og hf. Søgetallet til stx er i år lidt lavere end ’normalt’ (og her ses bort fra sidste år, 
hvor søgningen var ekstraordinært god), hvorimod søgetallet til hf er lidt højere end normalt. Rektor 
giver en kort status på søgetallene og den videre proces. 
 
Sidste år havde vi stor søgning til 8 små klasser og dermed en meget flot søgning. I år har vi ansøgere til 6 store 
klasser. Vi mangler ca. 18 elever i forhold til tidligere ’normale’ år. Årsagerne til dette: 
5 små klasser i forhold til 6 store klasser sidste år på Gåsetårnskolen, og fra 10. klasse fik vi sidste år mange elever 
og i år det sædvanlige tal. Disse 2 skoler forklarer tilbagegangen. 
ZBC er heller ikke gået frem, og vi konstaterede sammen, at der er færre elever i spil til begge vores skoler. 
Vi skal fremadrettet have en snak om, hvordan vi håndterer faldet i ungdomsårgangene herunder det realistiske 
scenarie 5-6 år fremadrettet 
Vi skal ikke afskedige men kan formentlig ikke genansætte alle vikarer. 
Formanden efterlyste tal fra kommunen vedr antallet af 9 klasses elever. Evt en mulighed for at starte 7 grundforløb, 
hvis der kommer flere elever. Rektor bemærker dog, at stx eleverne normalt søger til tiden. På HF området ser det dog 
mere positivt ud og en mulighed for evt. 3 klasser. 
 
Bestyrelsen kommenterede, at brobygning og elevambassadører har haft vanskelige kår det sidste år. Men også at det 
faldende børnetal i kommunen bør indgå i bestyrelsens kommende visionsarbejde. 

 
Bilag 3a: SU-referat 26.2.2021 
Bilag 3b: Foreløbige søgetal Region Sjælland 
 

4. Budget 2021 
Efter sidste bestyrelsesmøde vedtog Folketinget finansloven for 2021. Finansloven indeholdt et generelt  
løft på taksametrene, der modsvarer den besparelse, der blev implementeret i 2019. Budgettet er  
desuden tilrettet ud fra et hensyn til de aktuelle søgetal. 
Skolen ønsker at anvende en del af de ekstra ressourcer fra finansloven til at ansætte en elevcoach,  
der skal være en opsøgende medarbejder i forhold til at opfange elever i mistrivsel. Resten af beløbet 
skal også anvendes til at ansætte medarbejdere for, og blandt andet ønsker skolen at opprioritere og  
systematisere talentarbejdet for de dygtigste elever.  
 
Derudover har politikerne lavet en politisk aftale, der skal se på det faglige og trivselsmæssige efterslæb.  
Foreløbige beregninger og skøn fra Danske Gymnasier viser, at på en skole af vores størrelse kan der  
blive tale om ½ mio. kr i ekstra tilskud. Det er endnu uklart hvordan midlerne skal anvendes og hvornår,  
og pengene er ikke indregnet i vedhæftede budget. 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen drøfter og derefter godkender budgettet 
 
Bilag 4a: Endeligt budget 2021 
Bilag 4b: Aftale om fagligt løft 
 
Rektor bemærkede, at der er reguleret efter finansloven og efter elevsøgningen.  
De omtalte ekstramidler vil rektor gerne bruge på en elevcoach og en systematisering af skolens talentarbejde. 
Den politiske aftale om øget fagligt løft og trivsel for eleverne gør, at skolen har fået en halv million til dette. Skolen har 
endnu ikke overblik over mulighederne for at bruge disse midler. 
Formanden bemærkede, at der er et stort løft i udgifter til indvendig vedligehold, som skal bruges til lys i hallen. 



Bestyrelsen bemærkede med glæde skolens fokus på både trivsel og talentarbejde samt gode erfaringer med elevcoach fra 
folkeskolen. Undersøg evt muligheden for at overføre ekstramidlerne til efteråret. Skolens trivselsgruppe diskuterer 
muligheder for at styrke trivslen ved genåbningen. 
Bestyrelsen godkendte budgettet. 
 

5. Status på Corona-situationen 
Rektor orienterer om arbejdet på skolen under nedlukningen og om hvordan skolen arbejder med den  
delvise genåbning. 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
Rektor orienterede om den nuværende situation samt nedlukningsperioden og bemærkede bla 
- Det har været en meget lang nedlukning. Den virtuelle undervisning går meget fint, hvor eleverne har en hverdag i 

skoletiden og er på Teams i timerne.  
- Fra januar har vi haft en gruppe særligt sårbare elever på skolen med lidt varierende udbytte, og vi har brugt meget tid 

på dette. Efter vinterferien har vi samlet dem i aktivitetshuset, og det er gået noget bedre. 
- Politisk aftale om eksamen hvor alle elever skal til eksamen, og det er primært mundtlige eksamener, hvor 

underviserne kan tage højde for, hvad der evt mangler at blive gennemgået. Skolen har mulighed for at trække f.eks. 
kreative fag ud af eksamensudtrækket. 

- Vi har brugt meget tid på at gøre noget ved trivslen og har gennemført klassens timer, virtuel kantine, konkurrencer 
herunder banko og virtuelle samlinger.  

- Nu en fase med genåbning hvor afgangseleverne er kommet i denne uge. Øvrige klasser når at komme på skolen en 
gang inden påskeferien. 

- Nyt tiltag med udeundervisning. 
- Nyt krav om Coronatest efter påske, hvor vi skal have superviseret selvtest to gange om ugen. 

 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

6. Status på kvalitetsarbejdet på skolen: Den årlige elevtrivselsundersøgelse og 
elevevalueringer af undervisningen 
Mette Abildgaard og Sean Neerup Mulvihill gennemgår kort resultaterne af den seneste trivselsmåling  
fra Undervisningsministeriet. Målingen er gennemført i slutningen af efterårssemesteret og viser, at  
eleverne generelt trives godt på skolen. Målingen er lavet inden den langvarige nedlukning. 
 
Derefter gennemgår rektor kort, hvorledes skolen arbejder med kvalitet i undervisningen via 
elevevalueringer, undervisningsobservationer og eksamenskarakterer 
 
Ved sidste møde blev det desuden besluttet, at bestyrelsen skulle se de nyeste tal omkring løfteevne. 
Tallene for 2020 er dog desværre endnu ikke udkommet. Når tallene er tilgængelige orienteres 
bestyrelsen på førstkommende møde. 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
Bilag 6: Vordingborg Gymnasium & HF ETU 

 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning 
Vicerektor fremlagde først de overordnede resultater af elevtrivselsundersøgelsen. Resultaterne er meget fine med en høj svar 
procent og generel høj trivsel blandt eleverne, og skolen ligger på niveau med landsgennemsnittet. 
Sean Neerup Mulvihill fremlagde udsnit af rapporten, som havde været diskuteret i elevrådet. Sean Neerup Mulvihill 
fremhævede bl.a., at læringsmiljøet ligger over landsgennemsnittet. Men også at elevernes selvvurderede indsats ligger lavere 
end landsgennemsnittet, og det er måske en undervurdering, og noget vi kan sætte fokus på. Elevernes velbefindende ser godt 
ud. 



 
Bestyrelsen bemærkede og roste punktet om, at elevernes input bruges af lærerne. Det er dog også værd at være opmærksom 
på ensomhed. 
 
Formanden bemærkede den gode trivsel på skolen. 
 
Rektor redegjorde kort for, hvordan skolen arbejder med kvalitet i undervisningen, som er beskrevet i kvalitetsplanen. 
Ledelsen ser bl.a. undervisning hos alle lærere og ser i forbindelse med MUS elevevalueringer af undervisningen og taler om 
eksamensgennemsnit med faggrupperne. 
Rektor viste et eksempel på en undervisningsevaluering i egen klasse. 
 
Formanden ser med tilfredshed på skolens arbejde med at sikre kvalitet i undervisningen, og det er et godt redskab for 
ledelsen at arbejde med. 
Vi mangler tallene for løfteevne og afventer dem til næste møde. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen skal regelmæssigt vurdere, om der ønskes et skift af revisor. Formanden og rektor kommer 
på mødet med en kort indstilling. 
 
Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen beslutter om der skal laves et udbud af opgaven.  
 
Formanden og rektor gav en kort redegørelse vedr. valg af revisor, og begge udtrykte tilfredshed med revisorerne. 
Bestyrelsen beslutter at fortsætte med PwC. 

8. Evt.  
 
 
Referent: Mette Abildgaard 18.03.21 
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