
 

 

Referat af møde i Vordingborg Gymnasium & HF’s bestyrelse torsdag d. 9. 
juni 2022 
 
Til stede: 
Adm. direktør Christian Brix-Hansen 
Lærerstuderende Martin Graff Jørgensen  
Skoleleder Casper Milandt 
Lektor Helene Holbek Leganger 
Administrativ medarbejder, Karina Krogh 
Gymnasieelev Claire Alexandra Sørensen 
Gymnasieelev Alexander Ramshøj O’Neill 
Sekretær: Rektor Jakob Stubgaard 
Referent: Vicerektor Mette Abildgaard 
Gæster: Gymnasieelever Linnea Zenobia Smietana og Vanilla Rosenvinge Vibede 
 
Afbud: 
Centerchef for Skole og Læring Stina Løvgreen Møllenbach 
Leder af Stars, Simon Sandfeld 
 

Dagsorden 

1. Konstituering af bestyrelse 
På det sidste bestyrelsesmøde i den afgående bestyrelse besluttede bestyrelsen at spørge Simon Sandfeld, 
om han ønskede genudpegning som selvsuppleret medlem. Dette kunne besluttes, da et flertal af den 
nye bestyrelse var til stede ved sidste bestyrelsesmøde. Simon Sandfeld har accepteret anmodningen. 
Bestyrelsesformand Christian Brix-Hansen har siden sidste møde på vegne af bestyrelsen sonderet 
mulighederne for et ekstra selvsuppleret medlem. Overvejelserne præsenteres ved mødet, hvor 
bestyrelsen desuden skal konstituere sig selv med valg af formand. Christian Brix-Hansen har meddelt, 
at han gerne fortsætter som formand. 
 
Indstilling: Formanden indstiller, at bestyrelsen konstituerer sig og beslutter hvem der skal tilbydes den  
sidste plads som selvsuppleret medlem.  
 
Bilag 1a: Vedtægter Vordingborg Gymnasium & HF 
Bilag 1b: Forretningsorden for bestyrelsen. 
Formanden gav en varm velkomst til bestyrelsen og glædede sig til samarbejdet med den nye bestyrelse.   
Bestyrelsen genbekræftede at udpege Stars’ spillestedsleder Simon Sandfeld som selvsuppleret medlem af bestyrelsen, også for 
den kommende bestyrelsesperiode. 
Bestyrelsen besluttede at udpege Afdelingsleder for 10. klasse i Vordingborg Kommune Mette Due Hansen som nyt, 
selvsuppleret medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen ser frem til samarbejdet med Mette Due Hansen. 



Bestyrelsen besluttede at konstituere sig med Christian Brix-Hansen som formand for bestyrelsen og takkede ham for at 
ville fortsætte med formandsposten. 

2. Godkendelse af referat fra mødet 15.3.2022 
Referatet er forhåndsgodkendt og ligger klar til underskrift. 
Bilag 2: Referat fra mødet 15.3.2022 (rundsendt 6.4)  
Referatet var forhåndsgodkendt og blev underskrevet. 

 
3. Meddelelser 

Meddelelser fra formanden: 
Formanden havde tre meddelelser 
1. Brev fra STUK vedr. overgangsfrekvenser, hvor årgangen 2018 ligger med lav overgangsfrekvens. Formanden og 

rektor har talt om dette, og sagen diskuteres nærmere under punkt 7. 
2. Dejligt at hverdagen er blevet normal igen herunder muligheden for at gennemføre årets teaterkoncert. Det er en rigtig 

god tradition.  
3. Eksamen. Formanden konstaterede, at det er positivt, at der afholdes eksamen i år.  
Øvrige meddelelser 
Rektor bemærkede, at vi er ved at afslutte et skoleår og heldigvis uden begrænsninger men understregede også, at det har 
været et år med genåbning af mange forhold. Vi har på den baggrund haft mulighed for at kunne eksperimentere lidt med 
nogle af traditionerne. Dette skoleår er gået godt, og det har krævet en stor indsats af både elever og personale.  
- Status på elevtal og personalesituationen 

Vi har nu 6 kommende 1g klasser, som er fyldte, men vi afventer de sidste parathedsvurderinger. Derudover har vi to 
fyldte 1hf klasser. På personalesiden er der ikke store ændringer. 

- Regionens uddannelsespolitiske redegørelse 2022 
Regionens uddannelsespolitiske redegørelse tegner et billede af det område, som vi er en del af. Det er bl.a. værd at 
bemærke, at 35% af de 25-29 årige i Vordingborg kommune ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og at 
22% af de unge har grundskolen som højeste gennemførte uddannelse 10 år efter 9. klasse. Derudover ser vi ind i 
demografiske udvikling med 25% færre unge frem mod 2030. Endelig er det værd at bemærke, at unge med en STX 
eller HF-uddannelse ikke kommer på kommunale ydelser men er enten i arbejde eller i uddannelse 

- Vordingborg Kommunens strategiske indsatser på uddannelsesområdet: Uddannelsescharter, 
kommunale måltal for søgning til ungdomsuddannelser, strategiske indsatser i Ungecenteret.  
Rektor har for nylig været til møde i Vordingborg Uddannelsesråd, hvor rektor kommenterede Vordingborg 
Kommunes strategipapirer på uddannelsesområdet herunder karrierelæringen. Det ser ud som om, at eleverne i 
kommunen præsenteres for et meget snævert erhvervsbegreb, hvor vigtige erhverv inden for velfærdsområdet (lærer, 
pædagog, sygeplejerske osv.) samt andre vigtige uddannelser som ingeniør, læge, tandlæge osv. osv. slet ikke introduceres 
for eleverne. 
Martin Graff Jørgensen udtrykte i store træk enighed med rektor og bemærkede, at en del af kommunens strategier er 
ved at blive revideret, og der er nye strukturer og nye udvalgsformænd. Der er også pres fra erhvervslivet med stor 
opbakning til strategien med erhvervsuddannelserne. 
Formanden bemærkede, at erhvervslivet meget gerne ser en øgning af uddannelsesniveauet i kommunen men ikke på 
bekostning af de gymnasiale uddannelser. Dvs. erhvervslivet ønsker generelt flere i uddannelse.  

- Beslutning og afskaffelse af Studieflex i Vordingborg Kommune 
Rektor forklarede, at der har været en ærgerlig proces med Studieflex, da det i oplægget til høring ikke lå, at 
ordningen skulle afskaffes, og eleverne er faktisk interesseret i en form for betaling.  
Eleverne fortalte, at de er i gang med at finde ud af, hvad de berørte elever ønsker fremadrettet. Og de er i gang med en 
underskriftindsamling. Eleverne undrede sig over, at mange politikere i valgkampen omtalte ordningen særdeles 
positivt. 
Martin Graff Jørgensen vil gerne høre, hvad elevgruppen finder frem til. 
Rektor rundede af med et håb om en ordning, som kan hjælpe de elever, som virkelig har brug for det.  

- Handleplan Elevtrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 



Handleplanen indeholder mange forhold vedr. de fysiske rammer på skolen, som vi er ved at forbedre. Næste skoleår 
sætter vi fokus på skriftlighed og opgaveskrivning. 

- Referat fra møde i Samarbejdsudvalget 31.5  
Rektor redegjorde kort for sagen om materialer i dueslagene.  
Helene Holbek Leganger fortalte, at skolen har haft 9 elever til Cambridge engelsk, og alle har bestået eksamen og 
fået diplomer. Formanden roste det nye tiltag og foreslog skolen at bringe en historie om dette i medierne.  

 
Bilag 3a: Region Sjællands uddannelsesanalyse 2022 
Bilag 3b: Studieflex beslutning 
Bilag 3c: Handleplan ETU og UMV 
Bilag 3d: Referat af mødet i samarbejdsudvalget 31.5 
 

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 2022 
Bilag 4b: Budgetopfølgning VU 1. kvartal 2022 
 
Rektor orienterede kort om økonomistatus og forklarede, at vi følger budgettet fint. Det samme gør sig gældende for centeret.  
Martin Graff Jørgensen foreslog, at det administrative fællesskab sættes på dagsordenen til næste møde. Rektor forklarede 
kort, at der holdes to mødet om året i det administrative fællesskab, hvor bla. vedligeholdelse er på dagsordenen. I den 
kommende tid skal det administrative fællesskab tale om renovering af tag og parkeringsplads. Rektor vil i den forbindelse 
tale med ZBC om fjernelse af pavillonerne på parkeringspladsen. Kommunen ejer 10% af centret, og deres ejerskab er 
teatersalen, og dermed står kommunen for den indvendige renovering af teatret. 
Martin Graff Jørgensen spurgte desuden til skolens varmekilde og de stigende energipriser. Rektor forklarede, at 
varmekilden er fjernvarme, og vi må forvente en overskridelse af varmeudgifterne, men det er for usikkert lige nu at svare 
mere konkret på dette. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

5. Evaluering af Indsatsområder 2021-2022 
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 
 
Bilag5a: Evaluering af indsatsområder 2021-2022  
Bilag 5b: Samarbejdet med folkeskoler og grundskoler 2021-2022 
Rektor gennemgik kort enkelte punkter i afrapporteringen og forklarede bl.a., at vi længe har ventet på nøgletal fra 
ministeriet, og nu har vi fået nogle nøgletal herunder skolens løfteevne. De større skriftlige opgaver ligger ikke så godt, og 
det skal vi kigge nærmere på det kommende skoleår jf. punkt 8. 
Vi har prioriteret elevernes sociale liv højt, og det har kostet kræfter, men har været det hele værd. Vi har brugt 
lærerkræfter på at hjælpe eleverne i gang med diverse arrangementer. 
Samarbejdet med folkeskoler giver mest mening og størst fagligt udbytte, når vi selv har kontakten med de enkelte skoler. 
Så dette vil vi fortsætte med fremadrettet.  
Vi har ikke opbygget mange kontakter til erhvervslivet endnu, men vi sætter fokus på dette fremadrettet. 
 
Fraværet sidste år var forholdsvist lavt bl.a. pga. nedlukning, og derfor er fraværet steget i år, og det er faktisk lidt højere 
end de foregående år inden corona.  



Formanden udtrykte tilfredshed med, at skolen har nået mange forhold i dette år og bemærkede tre forhold i 
afrapporteringen: 
1. faglige resultater, 2. fravær og frafald og 3. søgningen. 
Formanden ønskede fokus på dette fremover og nævnte allerede her, at disse tre punkter er indarbejdet i indsatsområder 
2022-2023. 
Eleverne kommenterede vigtigheden af elevernes sociale liv også i rekrutteringssammenhænge, og eleverne fortalte, at de er i 
gang med ideer til næste skoleår. Ligeledes bemærkede de, at muligheden for udvekslingsture er et attraktivt parameter.  
Rektor fortalte, at der er planlagt både studieture til udlandet og sprogture næste skoleår. 

 
6. Vordingborg Gymnasium & HF i tal 

Rektor og vicerektor gennemgår seneste version af Vordingborg Gymnasium & HF i tal. Skrivelsen 
udarbejdes årligt til ledelse og bestyrelse.  
Indstilling: Rektor indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.  
Bilag 6: Vordingborg Gymnasium & HF i tal forår 2022 
Rektor orienterede kort om årets nøgletal, og fremhævede karaktererne på HF, og de store skriftlige opgaver samt 
matematik B, som bliver indsatsområder næste skoleår. 
Lærernes skolestart er planlagt med en pædagogisk dag om HF, hvor lærerne bl.a. skal arbejde med læring og motivation. 
Der er stadig svært at lave statistik på eksamenstallene generelt pga Corona. På samme måde ses nedlukningerne af skolen 
i gennemførelsestallene.  
Overgangen til videregående uddannelser viser sig at være faldet, og fraværet er steget. 
Trivselsmålingen ser rigtig fin ud og ligger på flere områder over landsgennemsnittet. Bestyrelsen bemærkede, at det er meget 
positivt, at trivselsmålingen ligger meget fint.  
Formanden havde bemærket samme forhold som rektor. 

 
7. Overgang til videregående uddannelse 

Undervisningsministeriet har bedt skolen om en redegørelse på baggrund af den lave overgangsfrekvens 
til videregående uddannelse fra især 2017/18-årgangene på både stx og HF. Tallene fremgår også af 
seneste udgave af VG & HF i tal. Rektor har udarbejdet et udkast til redegørelse.  
Indstilling: Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og forholder sig til rektors redegørelse til ministeriet  
Bilag 7a: Redegørelse til Undervisningsministeriet  
Bilag 7b: Tilsynsbrev stx  
Bilag 7c: Tilsynsbrev HF 
Bilag 7d. Baggrundsnotat om tilsynets screeninger  
Formanden bemærkede, at tilsyn som udgangspunkt er en god ting, og her har STUK opdaget en lavere frekvens i forhold 
til overgangen til videregående uddannelser for så vidt angår den årgang der blev færdig i 2018. Vi er udtaget til tilsyn på 
kun et af 5 parametre. Formanden havde inden mødet bedt rektor om at undersøge følgende tre forhold.  
1. Hvad er specielt ved årgangen 2018? 
2. Hvad med årgangen 2019? 
3. Hvad kan vi gøre bedre fremadrettet? 
Rektor fortalt, at han har forsøgt at spørge sammenlignelige gymnasier, hvor nogle lå med gode overgangsfrekvenser og andre 
lå mindre godt. Disse gymnasier havde svært ved selv at pege på, hvad de evt. gør godt for at sikre en høj overgangsfrekvens. 
Rektor fortalte endvidere, at tallene fra 2019 endnu ikke er kommet. Endelig er der allerede i vinter igangsat arbejde med 
at kvalificere vores HF-praktik og karrierelæring mere generelt. Dette skal færdiggøres og implementeres i næste skoleår.  
Vicerektor supplerede ved at bemærke, at 2018-årgangen på alle parametre ligner tidligere årgange, og at de aktiviteter, 
der er lavet for denne årgang ikke adskiller sig fra andre årgange. 
 
Rektor forklarede desuden, at det er svært at forholde sig til, at tallene baseres på 27 måneder dvs. hvad så hvis eleverne 
holder 3 sabbatår. Tallene dækker også over elever, som falder fra en videregående uddannelse. Med udgangspunkt i 
regionens statistik om, at stx- og hf-elever generelt ikke er på offentlig forsørgelse, så foreslog rektor, at skolen forsøger at få 



lavet en lignende statistik alene for Vordingborg Gymnasium & HF for ad den vej måske at få et bedre overblik over, 
hvor vores studenter går hen.  
Eleverne forklarede, at de kender til en del elever, som gerne have flere sabbatår, inden de påbegynder en videregående 
uddannelse.  
Formanden opfordrede skolen til sikre et samarbejde med regionale og nationale videregående uddannelsesinstitutioner, og 
eleverne supplerede med vigtigheden af at komme på studiebesøg og praktik. Rektor/vicerektor fortalte, at der er 
samarbejde med regionale uddannelsesinstitutioner, og at vi er opmærksomme på at udbygge det endnu mere. 
Bestyrelsen udtrykte bred opbakning til tilsynssvaret. 
 

8. Indsatsområder 2022-2023 
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 8a: Indsatsområder 2022-2023 
Bilag 8b: Samarbejdet med folkeskoler og grundskoler i skoleåret 2022-2023  
Formanden roste oplægget og bemærkede, at hængepartier fra indsatsområderne 21/22 er med i dette oplæg. Formanden 
udtrykte ønske om at få de sidste skoler (Øster Egesborg og Præstø) med i samarbejdet med folkeskolerne. 
Derudover bemærkede formanden det positive i, at personalet begynder skoleåret med en strategi- og værdidebat på en 
temadag i august. Resultatet af denne debat vil bestyrelsen evt. medinddrage, når bestyrelsen til december skal arbejde med 
Vordingborg Gymnasium & HFs fremtidige strategi. 
Bestyrelsen ønskede at få indskrevet et fokus på at fastholde trivselsniveauet samt et punkt om delmål og muligheden for at 
kunne stemme på skolen samt valgarrangementer. Rektor tilføjer disse punkter og revideret version udsendes sammen med 
referatet. 
Bestyrelsen støttede rektors oplæg. 
 

9. Mødedatoer for det kommende skoleår 
Der foreslås følgende mødedatoer i det kommende skoleår: Tirsdag den 13.9, torsdag den 15.12 (inkl. 
julefrokost), torsdag den 30.3 og tirsdag den 6.6. Alle møder afholdes fra kl. 17-19. 
 
Der udsendes kalenderinvitationer. Mødet 15/12 starter kl. 14 pga. arbejde med skolens strategi. 
 

10. Eventuelt 
Alexander Ramshøj O’Neill og Claire Alexandre Sørensen takkede for at have lært rigtig meget af at være med i 
bestyrelsesarbejdet.  
Formanden takkede for begge elevers gode input i bestyrelsen og understregede, at det har været lærerigt at have eleverne med 
i bestyrelsen. 
Rektor inviterede bestyrelsen til translokation den 24. juni 2022 kl. 14.00. 

 
Referent: Mette Abildgaard 10.06.2022 
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