Referat fra møde i Bestyrelsen for Campus Vejle 15/6 2020
Til stede:
Finn Dyhre Hansen (Formand), Per N Nielsen, Thomas Sokolowski, Solsikke Frølunde,
Tonny Haxgart, Morten Weiss-Pedersen, Morten Hansen (deltog til og med punkt 7), Tony
Quist, Henriette J Stewart,

Afbud: Lene Roed (udtrådt af bestyrelsen)
Referent: Jacob Lund

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
2. Godkendelse af referat fra 24/4 2020
Godkendt
3. Orientering
Morten Weiss-Pedersen orienterede:
Tilmeldingstal
Se bilag til referatet
Det blev aftalt, at EUX-uddannelsen bliver et tema på et kommende bestyrelsesmøde
Corona
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere og elever
vedrørende virtuel undervisning. Konklusioner fra undersøgelsen indgår i det
fremtidige arbejde med udvikling af virtuel undervisning.
Der bliver også gennemført en undersøgelse blandt det administrative personale om,
hvorledes det hjemsendte personales arbejde er forløbet i corona-perioden
Thomas Sokolowski fortalte, at man som elev manglede den sociale dimension, men
han tilføjede, at det trods alt var tåleligt at blive undervist på den måde.
Solsikke Frølunde mente, at den virtuelle undervisning gav mulighed for bedre
fordybelse, da der ikke er så mange forstyrrelser som i den sædvanlige undervisning.
Nogle fag, eksempelvis dansk og engelsk fungerer dog bedst med fysisk fremmøde.
Per Nielsen foreslog, at man skulle undersøge, hvorvidt brugen af virtuel
undervisning kan medvirke til at løse skolens lokale-problemer.

Morten Weiss-Pedersen fortalte, at den planlagte virtuelle undervisning i efteråret vil
blive gennemført asynkront (det vil sige lærer og elev er ikke til stede på samme tid),
så erfaringer fra Coronatidens synkrone undervisning kan ikke overføres direkte. Der
aflønnes ikke på samme omfang.
Henriette Stewart mente, at et større ansvar for læringen vil blive lagt hos eleverne,
da der ikke gives fuld tidsmæssig honorering, og læreren derfor ikke kan være til
stede i fuldt omfang.
Solsikke Frølunde oplevede, at en del elever faldt fra i den virtuelle undervisning, da
det kræver mere pligtopfyldelse at møde frem, når det ikke er med fysisk fremmøde.
Det blev oplyst, at der føres fravær ved virtuel undervisning.
Tonny Haxgart kunne fortælle, at sygefraværet blandt medarbejdere, og fraværet
blandt eleverne, har været lavere i Corona-perioden end sædvanligvis.
Kunstværker
Blandt andet to malerier af kunstneren Poul Anker Bech vil blive vurderet med henblik
på salg. Pengene kan bruges til eksempelvis støtte til studieture
4. Opsigelse af rektor på gymnasieafdelingen
Morten Weiss-Pedersen redegjorde for årsagerne bag og processen i forbindelse
med opsigelsen af rektor for gymnasieafdelingen.
Situationen udviklede sig meget akut i løbet af foråret, og skolens direktør så sig
nødsaget til at reagere hurtigt.
Morten Weiss-Pedersen varetager, sideløbende med direktørstillingen, også
funktionen som konstitueret rektor. Det skal afprøves, hvorvidt det kan blive
fremtiden, at kombinere rektorfunktionen og direktørfunktionen i en enkelt stilling.
Formanden redegjorde herefter for forløbet. Der er indgået fratrædelsesaftale
mellem parterne.
Henriette J Stewart gav udtryk for, at der bakkes op om beslutningen fra
medarbejderside. Hun fortalte om forskellige problematiske forhold. Blandt andet
om manglende dialog mellem medarbejdere og rektor.
Christoffer Melson spurgte, hvorvidt der også er kulturer blandt medarbejderne,
der bør ses på i den sammenhæng. Han foreslog, at der bliver set på hele
organisationen. Han foreslog endvidere at lære af andre skolers organisering.
Henriette Stewart fortalte, at andre gymnasieskoler ofte har flere
uddannelsesledere, der samtidig varetager undervisning. Hun sagde endvidere,
at det er vigtigt, at underviserne gives ejerskab til opgaverne - alt skal ikke ligge
ved lederne.

5. Kvartalsregnskab 1. kvartal 2020 og budgetestimat
Corona-krisen har haft stor negativ påvirkning på kursusafdelingen og kantinen.
Afvigelsen fra budgettet på HHX-afdelingen skyldes primært periodiseringer.
Totalt set er lønomkostningerne lavere end budgetteret.
Christoffer Melson gjorde opmærksom på, at der er en lånepulje til rådighed i
ministeriet, såfremt Campus Vejle har behov for det.
Tonny Haxgart kunne fortælle, at der er kommet aktivitet i kursuscentret igen efter
åbningen. Der synes også at være stigende interesse for efteruddannelseskurser
i virksomhederne efter Corona.
Formanden understregede, at det er vigtigt at der et klart defineret formål for
kursuscentret.
På et senere møde i bestyrelsen vil der blive fremlagt en samlet evaluering af
Corona-krisens økonomiske konsekvenser for Campus Vejle.
Formanden sagde, at det er et must at holde meget fokus på økonomien. Der må
ikke komme flere overraskelser angående økonomien.
6. Løfteevne - status på initiativer
Morten Weiss-Pedersen gennemgik bilaget om løfteevne. I bilaget fortælles om
den proces, der er i gang til forbedring af løfteevnen på HHX.
Tonny Haxgart introducerede kort et analyseprogram, der er under udvikling, og
som vil kunne anvendes til at spotte elever, der er frafaldstruede, på et tidligt
tidspunkt. I programmet screenes eleverne også på deres faglige udvikling,
hvilket gør det muligt at gribe ind med støtte til elever med faglige udfordringer.
Formanden fandt det interessant at finde ud af årsagerne til, at løfteevnen var høj
i et år, men lav de to efterfølgende år.
Henriette Stewart fortalte, at alle gymnasierne i Vejle ligger under niveau, og at
det kunne give en mistanke om, at der er en skævhed i tallene. At eleverne fra
Folkeskolen måske ikke er gymnasie-parate trods pæne karakterer fra
grundskolen. Ledelsen har også et ansvar for, at lærerne har de kompetencer,
der skal til for at give god kvalitet. Det er nødvendigt med ressourcer til løbende
fagspecifikke kurser og eventuel kollegial sparring.
Direktøren pegede på dilemmaet mellem at give dannelse på den ene side og
terperi til eksamen på den anden side. Som situationen er for øjeblikket, må de
faglige dannelses-ambitioner dog vige for elevernes resultater.
Formanden kaldte situationen for en brændende platform og udtrykte forventning
om, at situationen forbedres.

Resultaterne angående løfteevnen (de socioøkonomiske resultater) for
studenterne 2020 kan forhåbentlig ses i datavarehuset i december 2020.
7. Studieboliger - status
Der er taget en principbeslutning om, at skolen går videre med planerne om
etablering af studieboliger på grusparkeringen bag bygningerne. Pavillonerne på
pladsen fjernes.
Campus Vejle stiller grunden til rådighed, men giver ikke udlejningsgarantier.
Der udsendes materiale til bestyrelsen inden den endelige beslutning tages.
8. Sports-college - status
Der er udarbejdet et forslag til strategi for udviklingen af sportscollege. I planen
indgår at lave en ny satsning inden for Cross-fit, Team-gym og cheerleading, der
alle tre er sportsgrene i vækst. For alle tre gælder desuden, at det sker i
samarbejde med partnere, der stille trænere til rådighed. Campus Vejle skal
således ikke aflønne trænere.
Inden for e-sport vil der fremover blive fokuseret på talentudvikling frem for den
bredere “gaming”
Christoffer Melson kommenterede, at inden for fodbold måtte der være en
mulighed for yderligere samarbejde med VB - især hvis klubben rykker op i
Superligaen. Han mente endvidere, at det kunne være en idé at holde fokus på
færre forskellige sportsgrene, så man kan få en skarp profil.
Henriette Stewart gjorde dog opmærksom på, at man havde erfaringer for, at
elever fravælger VB.
Farveriet, hvor e-sport og fitness holder til, kan bruges til andre formål - blandt
andet brobygning og samarbejde med folkeskolerne. Et samarbejde, som der i
øvrigt er fokus på.
Christoffer Melson tilbød sin hjælp i den forbindelse
9. Strategiproces
Morten Weiss-Pedersen gennemgik den reviderede tidsplan, der blev taget til
efterretning af bestyrelsen.
Formanden sluttede punktet med at sige, at det er vigtigt at udforme processen,
så alle føler sig hørt, alle føler ansvar og så alle kan handle på strategien

10. Resultatlønskontrakter
Direktionen foreslog, at resultatlønskontrakter fremover konverteres til løn. Dog vil
der I skoleåret 2020/21 blive udarbejdet en resultatlønskontrakt med
udgangspunkt i løfteevne, økonomi og strategiproces.
Bestyrelsen godkendte forslaget
11. Boulevarden 17 - salg
Morten Weiss-Pedersen redegjorde for eventuelt salg af Boulevarden 17 og bad
om bestyrelsens godkendelse til at gå videre med salgsmulighederne. Direktionen
udarbejder et forslag til bestyrelsen.
Bygningen anvendes for øjeblikket til bolig for sportscollege-elever.
Bestyrelsen godkendte dette
12. Evt.
Samarbejdet med spinderihallerne fortsætter. Der er etableret et inkubator-miljø
med deltagelse af ungdomsuddannelserne på Campus Vejle.
Formanden takkede de to elevrepræsentanter for deltagelse i bestyrelsesarbejdet
og håbede, at de også, ligesom bestyrelsen, havde haft udbytte af deltagelsen.
Formanden afsluttede mødet med at ønske alle en god sommer.

