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Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra mødet 17.3.2021 
Referatet er forhåndsgodkendt og ligger klar til underskrift. 
Bilag 1: Referat fra mødet 17.3.2021 (rundsendt 23.3)  
Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet. 
 

2. Meddelelser 
Meddelelser fra formanden 
Claire Alexandra Sørensen fra 2a er med som observatør til mødet i dag, da hun indtræder i bestyrelsen efter sommerferien 
i stedet for Sean Neerup Mulvihill, som bliver student. 
Vi har bugt en del tid på sammen med kommunen at sikre tinglysning af en servitut i forbindelse med etablering af strøm 
til Vilde Vulkaner.  
Rektor kommer ind på øvrige punkter om samarbejdet med kommunen og optagelsestallene. 
Meddelelser fra rektor 
- Status på ansættelser, herunder elevcoach, samt om personalesituationen generelt 

Vi er færdige på lærersiden med ansættelserne og en del af vores årsvikarer, som vi ikke selv kunne få plads til, er 
blevet fastansatte på andre skolen. Vi har fastansat i samf/hi og derudover et antal årsvikarer. Alt i alt 5 nye 
lærere. Vi er ved at ansætte en elevcoach og har sidste samtaler i denne uge. Vi glæder os til at få den nye elevcoach i 
gang til næste skoleår. 
Vi har desværre mistet vores medarbejder i pædagogisk værksted/bogkælderen og skal finde løsninger på disse 
arbejdsopgaver. 
Bettina Kaliebe har valgt at stoppe som TR på skolen. 
 

- Status på data om skolens løfteevne 
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Rektor mangler stadig at kunne tilgå data om skolens løfteevne. Data skal leveres fra ministeriet. 
 

- Regionens uddannelsespolitiske redegørelse 2021, søgetal og samarbejdet med kommunen: 
Uddannelsescharter, kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelser og partnerskabsaftale.   
Hvis man følger en ungdomsårgang i Vordingborg Kommune, er andelen af unge, der ikke får en ungdomsuddannelse 
10 efter folkeskolen på 18%, hvilket er som gennemsnittet i Region Sjælland og kun lidt under landsgennemsnittet. 
Hvis man så efterfølgende ser på aldersgruppen af 25-29-årige i kommunen er andelen uden ungdomsuddannelse på 
33%. Dette skyldes til- og fraflytning efter endt ungdomsuddannelse, og derfor er bosætningspolitikken utrolig vigtig i 
kommunen fremadrettet. Vi skal have de unge til at blive eller til at flytte tilbage igen, og vi skal være opmærksomme 
på at uddanne de unge, som måtte flytte hertil, og som ikke har en ungdomsuddannelse. 
 
Kommunen er ved at udarbejde et uddannelsescharter, som underskrives den 17. juni. I de underliggende planer for 
Ungecenterets arbejde med de unge samt kommunens fastsatte måltal om søgningen til ungdomsuddannelser, savner 
rektor konkrete indsatser i forhold til gymnasiet. 
Dette er påtalt i Uddannelsesrådet, hvor rektor også spurgte til, hvorfor man har valgt at tage udgangspunkt i nogle 
måltal for det år, hvor søgningen til de gymnasiale uddannelser er allerlavest.  
Ligeledes har uddannelsesparathed været drøftet flere gang i uddannelsesrådet, hvor kommunen desværre også ligger 
lavt. Uddannelsesrådet tager det op næste møde. 
 
Sideløbende er skolen ved at lave en partnerskabsaftale med kommunen, hvor vi gensidigt forpligter hinanden på 
forskellige initiativer. Formanden bemærkede, at vi med de røde tilføjelsespunkter til partnerskabsaftalen understreger, 
at langt flere skal i uddannelse. Ligeledes bemærkede formanden udfordringen med at bruge måltal fra i år, da 
søgningen lå lavt og støtter dermed rektors synspunkt ovenfor. 
 
Stina Løvgreen Møllenbach har også talt med kommunaldirektøren om dette og støtter synspunktet. 
Formanden bemærkede, at mange unge ikke får en uddannelse, og det er de 33% uden uddannelse, som vi skal have 
igennem en eller anden form for uddannelse. 
 

- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 31.5 runddeles på mødet 
Rektor orienterede kort om mødet og herunder udarbejdelse af en krænkelsespolitik, som kommer i 
personalepolitikken. 
 

- Finansiel strategi skal først være klar den 1.11 og det derfor udsættes til næste møde (vejledning fra 
ministeriet er først modtaget 18. maj) 
Rektor orienterede kort om udsættelsen af den finansielle strategi. 

 
Bilag 2a: Region Sjællands uddannelsesanalyse 2021 
Bilag 2b: Kommunalbestyrelsens beslutning om måltal for valg af ungdomsuddannelse (inkl. søgetal fra 
de sidste 5 år) 
Bilag 2c: Udkast til partnerskabsaftale med kommunen (rektors tilføjelser er med rødt) 
 

3. Status på Corona-situationen 
Rektor orienterer om processen med genåbning, implementering af obligatorisk testning på skolen samt 
om skoleårets afslutning, studenterugen, studenterkørsel og translokation. 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 3: Retningslinjer for skoleårets afslutning 
Åbning af skolen er gået i forskellige etaper, og det er generelt gået godt. Vi har måttet etablere et testcenter med selvtest, og 
elevernes selvtestning er gået rigtig godt. 
Det blev muligt for os at afholde sidste skoledag med underholdning og rundbold. 
Studenterugen er afklaret bl.a. med 5 pårørende pr student, og vi holder translokation ad to omgange med forældre. 



Efter ferien skal vi samle op på både socialt og fagligt efterslæb. 
Formanden spurgte til efterslæb på eksamensforberedelse men noterede sig, at det er samme vilkår over hele landet. Rektor 
forklarede, at lærerne har indskrevet virtuel undervisning samt evt. mangler i studieplanerne, men forhold vedr. eksamen 
næste år er endnu ikke afklarede. Vi holder øje med andre skolens eventuelle ideer.  
Sean Neerup Mulvihill opfordrede til at tydeliggøre for eleverne, at træning i at gå til eksamen vil gavne eleverne senere i 
deres videre uddannelse. 
På det sociale plan skal der arbejdes med at ryste klasserne sammen ved skolestart. 
Bestyrelsen spurgte til, om erfaringer fra den virtuelle erfaring kan bruges fremadrettet. Rektor svarede, at det er vigtigt at 
komme tilbage til normale tilstande næste år, og det er blevet meget tydeligt, at værdien af fællesskabet på skolen er yderst 
væsentligt. 
Nedlukningen har været en krævende periode for både elever, lærere og øvrige ansatte. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Økonomistatus 1. kvartal for Vordingborg Gymnasium & HF og for Vordingborg 
Uddannelsescenter 
Bestyrelsen godkendte i marts budgettet med tilretningen efter det aktuelle søgetal. Der er ikke sket de 
store bevægelser i budgettet siden mødet i marts. På mødet redegør rektor for økonomistatus. 
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
Bilag 4a Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 
Bilag 4b: Budgetopfølgning VU 1. kvartal 2021 
Rektor redegjorde for 1. kvartal, som var under nedlukningen. På indtægtssiden er der kommet midler til rengøring og 
efteruddannelse. Efteruddannelse bruges til august. 
Og ellers er der kommet en række ekstra tilskud pga. coronasituationen. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 
5. Evaluering af Indsatsområder 2020-2021 

Rektor og vicerektor har udarbejdet en kort evalueringsrapport med en status på arbejdet med skoleårets 
indsatsområder. Meget er nået og/eller opfyldt (eller bliver det i løbet af de sidste måneder), og så er der 
en del forhold, som pga. Coronasituationen er nødt til at udskydes til næste skoleår. 
Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen drøfter og forholder sig til evalueringsrapporten 
 
Bilag 5: Indsatsområder 2020-2021 rapport juni 2021 
Bilag 5b: Samarbejdet med folkeskoler og grundskoler 2020-2021 – rapport 
Rektor redegjorde for evalueringsrapporten som bærer præg af, at visse indsatser ikke har kunnet gennemføres. 
Formanden pointerede, at det er dejligt at se, at så meget er gået godt til trods for Corona. Vi afventer stadig løfteevnen. Vi 
fik desværre et lavere søgetal men dog stadig 9 klasser til skolestart.  
Rektor forklarede endvidere, at gennemførelsesprocenter til dels bærer præg af, at vi har tabt elever i årets løb. Vicerektor 
forklarede, at vi igennem nogle år har mistet 2g elever, og vi håber, at den kommende elevcoach vil kunne gøre en forskel i 
forhold til bl.a. dette. 
 
Bestyrelsen tog i øvrigt rapporten til efterretning 

 
6. Indsatsområder 2021-2022 

Rektor har udarbejdet et oplæg til indsatsområder for skolen i det kommende skoleår.  
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og forholder sig til rektors oplæg til indsatsområder. 
 
Bilag 6a: Indsatsområder 2021-2022 
Bilag 6b: Samarbejdet med folkeskoler og grundskoler i skoleåret 2021-2022  



Rektor gjorde rede for, at vi i det kommende skoleår sætter fokus på demokrati bl.a. ved Folkemøde Møn og i forhold til 
valgåret med forskellige aktiviteter. 
Det vil kræve en del aktivitet at få gang i Det gode ungeliv efter Corona, og det glæder vi os til. Vi vil gerne have, at 
skolen ses som et samlingspunkt for eleverne. 
Formanden roste, at mange af de gode tiltag fra i år går igen næste år. Også godt at se de faglige initiativer som matematik 
B og efteruddannelse i dansk og engelsk i forhold til omlagt skriftlighed. 
Rektor forklarede, at matematiklærerne vil lade sig inspirere af andre skoler. Dansk-/engelsklærerne vil have et fokus på 
evt. at flytte en del af rettearbejdet til at coache eleverne under skriveprocesserne. 
Formanden opfordrede til en tilføjelse om, at der er planlagt 3g studieture i Danmark. Rektor tilføjer dette. 
 

7. Mødedatoer for det kommende skoleår 
Der foreslås følgende mødedatoer i det kommende skoleår: Torsdag den 30.9, Tirsdag den 14.12 (inkl. 
julefrokost), tirsdag den 15.3 og tirsdag den 7.6. Alle møder afholdes fra kl. 17-19. 
Bestyrelsen godkendte datoerne. 
 

8. Eventuelt 
Formanden ønskede i lyset af mediernes dækning af samarbejdsforholdene på naboskolen at høre, om der evt. er forhold, 
som bestyrelsen skal være opmærksomme på i forhold til samarbejde. Elever, medarbejdere og ledelse kunne kun sige, at der 
hersker en god stemning og tone på skolen blandt alle. 
Sean Neerup Mulvihill oplyste, at der er valgt nye og meget engagerede elevrådsrepræsentanter for det kommende skoleår. 
Bestyrelsen takkede Sean Neerup Mulvihill for stort engagement i bestyrelsen. 
 
 

Referent: Mette Abildgaard 11.06.21 
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