
 

 

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF’s bestyrelse torsdag d. 30. september 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 
Speciallæge Jesper Brandt Andersen 
Leder af Stars, Simon Sandfeld 
Lektor Bettina Polke Kaliebe 
Gymnasieelev Alexander Ramshøj O’Neill 
Gymnasieelev Claire Alexandre Sørensen 
Sekretær: Rektor Jakob Stubgaard 
Referent: Vicerektor Mette Abildgaard 
 
Afbud: 
Administrativ medarbejder, Karina Krogh 
 
Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet 8.6.21 
Referatet er forhåndsgodkendt og ligger klar til underskrift. 
Bilag 1: Referat fra mødet 8.6.2021 (rundsendt 14.6.2021) 
Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet. 

 
2. Meddelelser 
- Meddelelser fra formanden 

Der har igen for nylig været lidt medieomtale vedr. ønsket om flere unge i erhvervsuddannelserne, men rektor tager ofte til 
genmæle og har netop gjort det igen i lokalpressen. Problematikken er ikke, at der er for mange unge i de gymnasiale 
uddannelser og dermed, at de unge skal flyttes til erhvervsuddannelserne. Problematikken er, at der generelt skal flere unge 
i alle uddannelser. Link til rektors artikel udsendes sammen med referatet. 
Markedsføring har været debatteret med ZBC i forhold til at holde en sober tone. Vi overvejer at opsætte reklamebannere 
på bygningen, da ZBC ikke ønsker at fjerne deres.  
 

- Orientering om skolestart  
Det har heldigvis været en hel anden skolestart i år med diverse elevaktiviteter som hytteture, Folkemøde Møn, 
ekskursioner, idrætsdag, fest, studieture for 3g i Danmark. Dvs. fællesskabsfølelsen kommer tilbage og dermed også bedre 
og mere fagligt udbytte. Vi arbejder på lektiehjælp ved tidligere elever for at indhente fagligt efterslæb. 
 

- Elevtal 
Vi startede i år med 6 1g klasser og tre 1hf klasser, og de tre 1hf klasser forsætter. Vi har venteliste til 1g og afventer, om 
vi har plads til de sidste interesserede. Formanden udtrykte bekymring for, om der er unge, som ikke kommer i uddannelse. 
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Rektor og vicerektor svarede, at vi er underlagt et klasseloft, og derfor er det hele tiden en balance, hvor mange vi kan tage 
ind, når først antallet af klasser er fastlagt. Oprettelse af en ekstra klasse vil være meget dyrt. 
Vi har ikke oplevet stort frafald sidste år som følge af den lange nedlukning, og det største frafald har været i nuværende 
3g. 
 

- Whistleblowerordning for de ansatte 
Institutioner med over 50 ansatte skal iværksætte en whistlebloverordning inden udgangen af 2021. Vi har i SU aftalt at 
etablere en aftale med fokus på fortrolighed i stedet for anonymitet. Lønfællesskabet i Stenhus har tilbudt at påtage sig 
opgaven med at stille en Whistleblower-enhed til rådighed for medlemsskolerne, og det vil vi arbejde videre med. 
Elevgruppen er ved at diskutere, hvad de ønsker. Elevgruppen kan få en ordning, men der er ikke lovkrav om etablering 
af en ordning. Elevrepræsentanterne forklarede, at elevgruppen er delt i øjeblikket, og de er i tvivl mht anonymitet. De er 
også i tvivl om, hvor meget en sådan ordning vil blive brugt. Rektor og elevrepræsentanterne forklarede, at eleverne har 
andre kanaler, hvor de kan henvende sig med forskellige problematikker.  
 

- Status på den politiske aftale om elevkapacitet/elevfordeling 
Rektor har tidligere orienteret om den politiske aftale og forklarede igen, at der er forskel på elevfordelingen i de store byer 
og i provinsen. Rektor forklarede, at kapacitetsstyringen er relevant for os, og vi skal sørge for at indmelde kapacitet til 
regionen, så vi har luft til et godt år.  
Det spændende bliver taksametret, og om provinsen evt. bliver tilgodeset.  
 

- Update vedr. diverse tal omkring løfteevne og karakterer (skoleåret 19/20 og 20/21) 
Rektor fremlagde tal fra sommerens eksamen. 
Eksamensresultatet i STX er steget i 2021. Der kan være flere årsager til, at karaktererne er steget. Kigger man på 
eksamensfagene, så er karaktererne på nogenlunde sædvanligt niveau.  
Eksamensresultatet i HF viser ikke lige så store udsving.  
Bestyrelsen efterspørger fortsat tallene for løfteevne. De fremsendes så snart de foreligger. 

Bilag 2: Referat af SU-møde fra 22.9.2021 
 

3. Økonomistatus 2. kvartal 2021 inkl. et første skøn over forventet årsresultat 
Rektor gennemgår kort den aktuelle økonomistatus inkl. et første estimat for årets resultat.  
I det oprindelige budget er der budgetteret med et overskud på ca. 1,3 mio. kr. Den aktuelle 
økonomistatus viser et overskud for 2021 på forventet minimum ca. 3,5 mio. kr. I al væsentlighed 
skyldes dette modtagelsen af en række ekstra særlige tilskud pga. Corona-virus samt en række aktiviteter, 
der ikke er gennemført pga. Corona-restriktioner, og derfor er udgifterne ikke afholdt. Dette er der gjort 
nærmere rede for i bilag 3b. 
Bemærk, at lønudgifterne stort set udvikler sig som forventet.  
 
Ledelsen har i lyset af budgetopfølgningen iværksat en række mindre indkøb, som skolen alligevel  
skulle i gang med i de kommende år, og derudover er sat gang i indkøb af et nyt telefonsystem. 

 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 3a Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 
Bilag 3b: Budgetopfølgning, forklaringer 
Rektor har på forhånd vedlagt bilag med forklaringer til udviklingen i økonomien. På indtægtssiden er der kommet ekstra 
midler til rengøring og trivsel, men vi har endnu ikke nået at bruge alle midlerne. 
Løndelen udvikler sig som forventet.  
Bestyrelsen støtter muligheden for at anvende noget af det forventede overskud på eleverne og på 
investeringer, som skolen kan forudse vil komme alligevel.  
Corona ekstramidler skal betales tilbage, hvis de ikke er anvendt.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 



4. Økonomistatus 2. kvartal for Vordingborg Uddannelsescenter 
Grundet den lange nedlukning i vinter er der en række driftsudgifter, som ikke er afholdt i samme  
omfang, som normalt (renovation, løbende vedligehold, el og vand). Resten udvikler sig stort set som  
forventet.  
Der er planlagt en udskiftning af alarmsystemet, som efter planen færdiggøres inden nytår. I forlængelse  
heraf udskiftes også de sidste låse, så vi derefter har et helt nyt låse- og alarmsystem. 
Samlet set kan der i år forventes et mindre overskud på driften. Beløbet tilbageføres så til ejerne  
forholdsmæssigt. 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 4 Budgetopfølgning 2. kvartal VU 
Rektor orienterede om, at der på centerniveau er driftsudgifter, som ikke er brugt pga Corona.  
Etablering af alarmsystem sættes i gang og kan klares indenfor centerbudgettet. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 

 
5. Budget 2022 

Regeringen offentliggjorde den 31.8 sit Forslag til Finanslov for 2022. Som det fremgår af bilagene, er 
der indarbejdet en mindre besparelse på fællestaksameteret (Statens indkøbsprogram). Derudover er der 
indarbejdet en forudsætning om en pris- og lønudvikling på 1,1%. Skolen forventer dog en større 
lønstigning til de ansatte jf. overenskomsten (ca. 1,5-2%), og derfor er der reelt også en mindre 
forværring af budgettet i den sammenhæng.  
 
Den største ændring er i forbindelse med genberegningen af det sociale taksameter, som skolen har 
modtaget de sidste 3 år for vores stx-elever. Det kommer vi med meget stor sandsynlighed ikke til at 
modtage fremover. Til gengæld får vi det for vores HF-elever. Men da skolen har klart flest stx-elever vil 
det betyde en indtægtsnedgang på ca. 2 mio. kr. i 2022 og hvert af de følgende to år indtil næste 
genberegning. 
 
På længere sigt er der endvidere tale om en kraftig nedgang i antallet af unge i Vordingborg Kommune 
jf. bilag 5c. Der bør derfor udarbejdes mere langsigtede budgetter/scenarier, der tager højde for denne 
elevnedgang.  
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og at bestyrelsen samtidig 
udmelder en ramme til ledelsen, som der skal sigtes efter, når budget 2022 skal foreligges bestyrelsen i 
december. Derudover indstiller rektor, at bestyrelsen på mødet i december også foreligges en skitse til 
budgetter for årene 2023 og 2024 med udgangspunkt i kommunens aktuelle elevtal og under 
forudsætning af en uændret gymnasiefrekvens. 
 
Bilag 5a: Faktaark Danske Gymnasier 
Bilag 5b: Genberegning af socialt taksameter 
Bilag 5c: Elevtal Vordingborg Kommune 
Rektor orienterede om de efterhånden rutinemæssige besparelser på fællestaksametret, og at pris- og lønreguleringer er lidt 
lavere end den reelle lønstigning. 
Socialt taxameter beregner andel frafaldstruede, og på STX kommer vi til at miste det sociale taxameter. Men til gengæld 
vil vi formentlig få det sociale taxameter på HF-området i stedet for. Dvs. vi skal indstille os på, at vi mister et par 
millioner til næste år. Men rektor mener stadig, at der kan udarbejdes et budget for næste år, hvor vi vil kunne undgå 
personalereduktioner. 
Rektor efterspørger, hvad der skal sigtes efter i budgetlægningen? 
Rektor har derudover iværksat en beregning på faldende elevtal og konsekvensen for skolens budget og råderum. 



Formanden forklarede, at han altid har bedt om et budget med et mindre overskud, men i år er særligt, da vi mister det 
sociale taxameter. Og et nulbudget for 2022 kunne være en mulighed for også at undgå at skære på kerneydelsen. Men det 
kunne være interessant at diskutere ud fra et nulbudget, hvordan det ville se ud, hvis der budgetteres med et mindre 
overskud. Simon Sandfeld anførte endvidere, at der også vil være strategisk fornuft i at vise, at skolen er nødt til at stille 
med et nulbudget, når vi mister så mange penge på én gang. 
Rektor fremlægger på næste møde et nulbudget med tanker om, hvor der skal skæres, hvis der skal budgetteres med et 
mindre overskud. 
Formanden har opfordret rektor til at bruge sit netværk til at påvirke beslutningstagerne i forhold til beslutninger om det 
sociale taxameter. 

 
6. Finansiel strategi 

Undervisningsministeren har besluttet, at alle institutioner fremover skal have en finansiel strategi, der  
beskriver rammerne for skolens likviditet, låneoptagelse og meget andet. Strategien skal vedtages af  
bestyrelsen. 
STUK har udsendt en skabelon til skolerne, som skal benyttes. Rektor og økonomiansvarlig har lavet et  
oplæg til bestyrelsen, som er vedlagt i bilaget. En række afsnit er ikke relevante, men de skal stadig fremgå  
af politikken, og er markeret som ”ikke relevante”. Nogle få steder skal bestyrelsen tage stilling til forhold  
som fx likviditetsgrad. Ledelsens oplæg er markeret med rødt i bilaget. 
 
Bilag 6a: Brev fra UVM om finansiel strategi 
Bilag 6b: Udkast til Finansiel strategi, Vordingborg Gymnasium & HF 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender oplægget med eventuelle rettelser/tilføjelser. 
Tiltaget om en finansiel strategi er formentlig kommet, fordi nogle skoler har haft økonomiske problemer, og derfor kommer 
nu kravet om finansiel strategi for alle skoler. Hvis man kigger på vores nøgletal, så ligger vi rigtig godt og har mange 
likvide midler og stor egen kapital.  
Formanden supplerede med bemærkninger om, at han er kommet med input til at udfylde nogle af de ikke ”relevante 
punkter”, og formand og rektor har haft en god drøftelse af udarbejdelsen af strategien. Vi afventer tilbagemeldingen fra 
UVM. 
Bestyrelsen godkendte oplægget. 
 

7. Bemyndigelse til formanden vedr. rektors løn  
I forbindelse med rektors ansættelse i 2019 fik skolen en såkaldt bemyndigelsesskrivelse, som angiver det 
råderum, som skolen har til at fastsætte rektors løn. Rammen udnyttes pt ikke fuldt ud. Formanden 
foreslår, at bestyrelsen bemyndiger ham til at aftale rektors løn direkte med rektor, så længe det holder 
sig inden for det aftalte råderum. 
 
Ifølge rektors kontrakt er det endvidere således, at bestyrelsen kan beslutte at udbetale en bonus til 
rektor på maksimalt 25.000kr. pr. år. Formanden foreslår, at bestyrelsen bemyndiger ham til at vurdere i 
hvilket omfang denne mulighed skal tages i anvendelse. 
Formanden bad bestyrelsen om bemyndigelse til at forhandle løn med rektor, og formanden bad bestyrelsen om bemyndigelse 
til at kunne forhandle løntillæg med rektor. 
Bestyrelsen bemyndigede formanden til at forhandle med rektor. 
 

8. Eventuelt 
Bestyrelsen spurgte til, hvordan det går med røgfri skole, og rektor og vicerektor forklarede, at det går forholdsvist godt. 
Rygning er ikke tilladt i skoletiden.  
Evt. bestyrelsesseminar vil blive afholdt i forbindelse med etableringen af den nye bestyrelse til foråret. 

 
Referent: Mette Abildgaard 03.10.2021 
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