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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet 30.9.2021 
Referatet er forhåndsgodkendt og ligger klar til underskrift. 
Bilag 1: Referat 20210930 (rundsendt 13.10)  
Referatet var forhåndsgodkendt og underskrives til næste møde. 
 

 
2. Meddelelser 
- Meddelelser fra formanden 

Formanden opfriskede bestyrelsens hukommelse vedr. bestyrelsesperioden. Bestyrelsen er valgt for en  
4-årig periode fra maj 2018 til maj 2022. Denne bestyrelse har et afsluttende møde i marts, hvor bl.a. årsregnskabet er 
på.  
Formanden redegjorde for beslutningen om at afholde bestyrelsesmødet virtuelt, og beslutninger er truffet i samråd med 
rektor. Formanden forklarede, at vi dermed følger henstillingen fra regeringen om at undgå unødig smitte og udviser rettidig 
omhu. Forhåbentlig bliver sidste bestyrelsesmøde et fysisk møde, hvor vi kan tage afsked med hinanden i denne 
bestyrelseskonstellation. 
Formanden har endvidere foretaget og tilendebragt lønforhandlingen med rektor herunder udbetaling af bonus for ekstra 
arbejde i forbindelse med sidste skoleår. STUK har godkendt lønforhandlingen. 

- Øvrige meddelelser 
Seneste nyt om Corona-situationen 
Indtil 23/11 kørte skoledagen uden Corona smitte, og vi gennemførte alle vores aktiviteter. Fra 23/11 har skolen oplevet 
mange henvendelser vedr. smittede og nærkontakter. Vi følger ministeriets retningslinjer og håndterer situationerne ud fra 
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disse. Vaccinerede nærkontakter kan blive i skolen mens ikke-vaccinerede nærkontakter må i isolation. Vi er ikke 
forpligtede til at levere nødundervisning, men vi tilbyder smittede og isolerede elever kortvarigt at følge med på Teams. 
Vi var desværre nødt til at aflyse julekoncerten pga. sygdom, og vi har besluttede ikke at gennemføre julefesten, da den var 
placeret lige op til jul.  
Rektor har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, som bl.a. anbefalede at hele skolen lod sig teste samt at holde 
eleverne klassevis på valgholdene. De vender tilbage, hvis de mener situationen udvikler sig. 
Vi afholder mundtlig eksamen i denne uge og næste uge for 1hf og 2hf, og disse afvikles på normal vis. 
Indkøring af fremvisning af Coronapas er gået fint med stort samarbejde fra både elever og ansatte. 
Stina Løvgreen Møllenbach roser skolen for håndteringen af situationen og for at være fleksibel i at få en hverdag til at 
fungere for eleverne. 
Elevtal ved første tælledag og (lovlig) overskridelse af klasseloftet i stx 
Vi tæller to gange om året og der må være 28 elever i snit i klasserne. Vi havde en elev for meget i STX og har redegjort 
for denne overskridelse, som er tilladt pga. uddannelsesskifte. 
Status på karakteropgørelser fra Undervisningsministeriet. 
Normalt ville rektor fremlægge VGHF i tal, men løfteevne tallene findes ikke for de sidste to skoleår, da der har været en 
kraftig reduktion i antallet af afholdte eksamener. På sidste møde fremlagde rektor de tal, som er tilgængelige.  
Ligeledes er det svært at benchmarke fravær i øjeblikket. 
Formanden forklarer, at dette talmateriale ligger formanden meget på sinde, og at vi nødtvunget må afvente talmateriale fra 
ministeriet. 
Uddannelsescharter og partnerskabsaftale med kommunen 
Uddannelseschartret har til formål at få flere i uddannelse, og der står en enig kommunalbestyrelse bag dette. I 
uddannelsesrådet har hver institution lavet en partnerskabsaftale med kommunen. Vi har forsøgt at synliggøre os som 
attraktiv skole i forhold til fx bosættelse. Rektor sørger for at følge op på dette, når den nye kommunaldirektør tiltræder. 
Formanden supplerede med, at det er vigtigt at der skal flere unge i både gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser, og 
her har vi kommunalbestyrelsens tilsagn om dette. Martin Graff Jørgensen supplerede med, at kommunalbestyrelsen er klar 
over, at uddannelsessituationen er anderledes her i kommunen i forhold til andre steder i landet. 
Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 8.12.2021 - referatet runddeles ved mødet 
Rektor sender referatet fra Samarbejdsudvalgsmødet ud sammen med referatet fra dette møde. Mødet handlede om flere af 
de samme emner, som er på dette bestyrelsesmøde. 
 
Bilag2a: Uddannelsescharter Vordingborg Kommune 
Bilag 2b: Partnerskabsaftale med Vordingborg Kommune 
 

3. Økonomistatus 3. kvartal 2021 inkl. et skøn over forventet årsresultat 
Rektor gennemgår kort den aktuelle økonomistatus.  
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 3a: Budgetopfølgning 3. kvartal 
Bilag 3b: Budgetopfølgning Vordingborg Uddannelsescenter 30.9.2021 
Regnskabsåret 2021 ender med et stort overskud bl.a. pga. udgifter til aktiviteter, som ikke er afholdt herunder en del 
elevaktiviteter, og der har været en række ekstra tilskud til rengøring og elevaktiviteter.  
Det samme gør sig gældende for Uddannelsescentret, som også kommer ud med et overskud. Her vil partnerne vil få et 
mindre beløb tilbage. 
Rektor fortalte endvidere, at låse og alarmer nu endeligt er skiftet. Formanden bemærkede, at det er glædeligt at låse og 
alarmer er skiftet nu. 
Bestyrelsen tager gennemgang til efterretning og bemærker det ærgerlige i, at situationen har været sådan, at en del 
aktiviteter ikke har kunnet gennemføres.  
Medarbejderrepræsentanterne bekræfter overfor formanden, at de ikke har hørt om ønsker, som ikke har kunnet 
gennemføres, samt at der er blevet indkøbt en del udstyr i år. 
Rektor bekræfter, at der kan godt komme krav om tilbagebetaling af ikke-brugte midler. Dette afklares i forbindelse med 
afslutningen af årsregnskabet. 



 
På elevrådsmøde har eleverne udtalt ønske om at overgå til digitaliserede undervisningsmidler samt ønske om opstribning af 
parkeringspladser. 
Rektor svarede, at parkeringspladsen skal tages med partnerne i Uddannelsescentret, og det vil i givet fald indebære en 
større renovering af parkeringspladsen. Der er ikke i Uddannelsescentret truffet aftale om renovering af parkeringspladser. 
Digitalisering af undervisningsmidler vil være en meget stor udgift hvert år, så indtil videre har skolen valgt at fortsætte som 
hidtil. Som eksempel nævnte rektor, at en omlægning af bare et fag vil koste 1/6 af skolens undervisningsbudget. 
 

4. Budget 2022 
Regeringen offentliggjorde den 31.8 sit Forslag til Finanslov for 2022. Bestyrelsen besluttede ved mødet 
i september, at rektor skal præsentere et budgetforslag for 2022, hvor der sigtes mod et nulresultat. 
Rektor skal endvidere præsentere overvejelser over, hvor der kan spares, hvis der skal budgetteres med 
et mindre overskud. 
Rektor og økonomiansvarlig har udarbejdet et oplæg til budget 2022, der samtidig indeholder en 
fremskrivning af skolens budget for de kommende år, på baggrund af de faldende ungdomsårgange i 
kommunen.  
På mødet gennemgår rektor forudsætningerne i oplægget til budget 2022 inkl. langtidsbudget  
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen godkender budgettet med det forbehold, at Finansloven 
vedtages med de angivne forudsætninger. Såfremt der sker ændringer i den endelige finanslov, vedtages 
et endeligt budget på bestyrelsesmødet i marts. 
 
Bilag 4a: Budget 2022 forudsætninger 
Bilag 4b: Budgetforslag 2022 inkl. langtidsbudget 
Bilag 4c: Budget 2022 VU  
Formanden og rektor har på forhånd gennemgået det nye værktøj til at vurdere flerårsbudgetterne. 
Rektor viste det nye værktøj til budget og flerårsbudgetter. Det er et dynamisk værktøj, så vi kan få overblik over prognoser 
og fremtidsscenarier i forhold til udviklingen i elevtal. 
Rektor har i bilag 4a beskrevet forudsætningerne for at opstille langtidsbudgettet.  
I forhold til HF antager vi at kunne opretholde to klasser i fremtiden, og så har vi indsat frafaldsprocenter for at kunne 
fremskrive antallet af elever pr. tælledag. Hvis vi kan fastholde flere elever, kan vi ændre på økonomien i positiv retning. 
I forhold til STX håber vi på ca. 7 klasser til sommer, men derefter ændres billedet pga. børnetallet i kommunen. 
Prognoserne bygger på den forudsætning, at vi får samme andel af en årgang som hidtil. Også her regnes med 
frafaldsprocenter.  
Rektor viste dynamikken i værktøjet med udgangspunkt i 2023, hvor prognosen viser faldende elevtal og dermed behov for 
justering af skolens udgifter.  Rektor uddybede, at der dermed allerede i næste skoleår skal tages økonomiske beslutninger, 
som vil få indflydelse på skoleåret 2023-2024. Rektor forventer, at det bliver en diskussion i den kommende bestyrelse. 
Formanden roste værktøjet, som giver et godt overblik over ændringer i forudsætningerne. I forhold til det lange perspektiv 
opfordrede formanden til, at vi skal øge gymnasiefrekvensen og sikre os, at flere af en årgang kommer til os og samtidig 
arbejde på at minimere frafaldet. Og dermed skal vi være dygtige til at markedsføre skolen og have et godt samarbejde med 
folkeskolerne. Værktøjet viser, hvordan vi kan justere udgifterne i forhold til elevtallet, hvis dette skulle blive nødvendigt.  
Bettina Kaliebe spurgte bla. til orientering af lærerne om flerårsbudgetterne, og rektor svarede, at det i Samarbejdsudvalget 
er aftalt, at rektor fremlægger flerårsbudgetterne på et passende tidspunkt i det nye år. Derudover anførte Bettina Kaliebe, 
at skolen ifølge en oversigt fra GL i 2020 kun har udnyttet ca. 95% af undervisningstaxametret til lærerlønninger. 
Rektor svarede, at skolen modtager en samlet sum fra staten som taxametre, og at langt det meste bruges på lærerløn. 
Rektor fremhævede, at lederforeninger og GL er uenige på dette område, idet det ikke er angivet, at de forskellige 
taksametre skal bruges til helt bestemte udgiftsposter i budgettet. I forhold til spørgsmål om eventuelt tilpasning i antallet af 
årsværk på sigt, opfordrede rektor til, at vi informerer sobert og grundigt, når det er relevant, og at vi allerede nu tager fat 
på en drøftelse af, hvordan vi bedst kan tage fat på at sikre, at skolen fortsat er kommunens foretrukne 
uddannelsesinstitution. Udgangspunktet er ikke en dårligere lærer-elev ratio, men det kan være svært at forudsige. Rektor 



sluttede af med at orientere bestyrelsen om, at skolens nye elevcoach blev ansat for at være med til at fastholde eleverne i 
uddannelse, og elevcoachen har travlt med at tale med en del af skolens elever. 
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer roste værktøjet for at give bestyrelsen mulighed for at have en langtidshorisont. Ligeledes 
støttede de forslaget om at arbejde med rekruttering og fastholdelse.  
Formanden supplerede med, at bestyrelsen har været vant til at kigge på flerårsbudgetter men dette værktøj er interaktivt, 
så vi sammen kan se ændringer af forudsætningerne. 
 
Formanden konkluderede, at bestyrelsen er enige om at vedtage budgettet for 2022 med et forventet nulresultat. Dog med 
forehold for at Finansloven vedtages med de angivne forudsætninger. 
Ligeledes konkluderede formanden, at bestyrelsen er tilfredse med det nye dynamiske redskab og ser vigtigheden af at 
fokusere på gymnasiefrekvensen fremadrettet samt på samarbejdet med folkeskolerne. Endeligt også fokus på fastholdelsen. 
 

5. Status på indsatsområderne – midtvejsrapport 
Ved bestyrelsesmødet i juni fremlagde rektor skoleårets indsatsområder, som bestyrelsen tiltrådte med  
nogle få justeringer. Vedlagt er en kort status på arbejdet med indsatsområderne som uddybes mundtligt  
på mødet. 
 
Indstilling: Rektor indstiller at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 5a: Indsatsområder 2020-2021 - midtvejsrapport 
Bilag 5b: Samarbejde med folkeskoler og grundskoler – midtvejsrapport 
Rektor opsummerede, hvor lagt vi er med arbejdet med indsatsområderne. Folkeskolesamarbejdet har skullet i gang efter to 
anderledes år. 
Formanden roste forandringerne vedr. folkeskolesamarbejdet og bekræfter stor fremgang med samarbejdet med 
privatskolerne. 
Rektor supplerede med, at det er sjovt at have samarbejdet og det er lærerigt. Vi arbejder også på at opbygge mere 
samarbejde med de kommunale skoler. 
Martin Graff Jørgensen foreslog, at det er en god ide at sørge for, at der kommer lærerkræfter med ud til de forskellige 
samarbejder f.eks. Masterclass. 

 
6. Whistleblowerordning 

Skolen skal ifølge lovgivningen have etableret en whistleblowerordning den 17. december 2021, da der er  
mere end 50 ansatte på skolen. Jf. beslutning i samarbejdsudvalget i september har skolen valgt en  
model, hvor det kun er ansatte, der kan indberette, og hvor der ikke modtages anonyme indberetninger  
(eventuelle indberetninger behandles naturligvis fortroligt). Elevrådet har meddelt, at de ikke ønsker en  
whistleblowerordning, og derfor etableres ikke en sådan. Whistleblowerordninger for elever er frivillige  
for skolerne. 
Det er besluttet, at Lønfællesskabet i Stenhus rent praktisk kommer til at håndtere ordningen for skolen,  
både teknisk og med juridisk bistand. Dette koster skolen ca. 7000 kr. om året samt et mindre gebyr pr.  
sag, der måtte komme. 
Der skal etableres en intern enhed på skolen til at behandle de sager, som lønfællesskabet i Stenhus  
måtte give videre til skolen. Nedenstående bilag behandles i øvrigt i skolens samarbejdsudvalg inden  
bestyrelsesmødet, og rektor vil kort redegøre for udvalgets eventuelle indstillinger til ændringer i de  
medsendte bilag. 
 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning, og herudover godkender 
at bestyrelsesformanden træder ind i whistleblowerenheden, hvis en sag måtte handle om rektor 
Bilag 6a: VGHF Whistleblowerpolitik 
Bilag 6b: VGHF Procedure for indberetning 
Bilag 6c: VGHF Retningslinjer for sagsbehandling 



Bilag 6d: VGHF Privatlivspolitik 
 
På en institution med mere end 50 ansatte skal man have en whistleblower ordning. Vi har indgået en aftale med 
lønfællesskabet i Stenhus, og de administrerer vores Whistleblower ordning. Stenhus screener evt. indberetninger. Skolens 
interne whistleblower enhed består af rektor, vicerektor og arbejdsmiljørepræsentant. Hvis en indberetning vedrører rektor 
eller vicerektor, så træder de ud af enheden. I tilfælde af at der indberettes vedr. rektor, så indtræder bestyrelsesformanden. 
Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at udbrede ordningen blandt skolens ansatte. 
På elevsiden har elevrådet efter grundige overvejelser herunder besluttet at bibeholde de underretningsmuligheder, som 
eleverne allerede har. 
Elevrådet har haft det oppe i alle klasser med efterfølgende afstemning på elevrådsmøde. Den største grund til at eleverne 
ikke ønsker en whistleblower ordning er, at eleverne stoler på, at ledelse og studievejledere håndterer deres henvendelser 
fornuftigt og konstruktivt. Nogle elever havde derudover en bekymring for, om det kunne misbruges. 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning herunder punktet om at formanden kan indtræde i skolens interne enhed 
 

7. Eventuelt 
Formanden takkede for et godt møde og ønskede glædelig jul. 
Derefter havde bestyrelsen en kort snak om brobygning også til videregående uddannelser.  
Rektor forklarer, at skolen stadig har et lille budget til annoncering og rekruttering. Skolen overvejer nøje brugen af disse 
midler og forsøger at bruge andre kanaler end plakater rundt omkring i kommunen. 
 

 
Referent: Mette Abildgaard 15.12.2021 
 


	Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF’s bestyrelse tirsdag d. 14. december 2021

