Vordingborg Kommune – Hvervsfortegnelse 2022-2025

Vordingborg Gymnasium og HF, bestyrelsen for
eDoc nr.:

21-18716A
Ansvarlig enhed:

Ledelsessekretariatet.

Oprettelseshjemmel:

Vedtægter for Vordingborg Gymnasium og HF.

Sammensætning og antal medlemmer:

Bestyrelsen består af 8 medlemmer med stemmeret og 2 medlemmer uden stemmeret. Medlemmer med
stemmeret skal være myndige. Bestyrelsen bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd.
Sammensætning:
• 1 medlem fra grundskolesektoren i institutionens opland udpeget af og blandt skolelederne i Vordingborg Kommune
• 1 medlem udpeget af Vordingborg Erhvervsforening
• 1 medlem udpeget af Professionshøjskolen Absalon
• 2 medlemmer, der udpeget ved selvsupplering.
• 1 medlem udpeget af kommunalbestyrelsen i Vordingborg Kommune.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af elevrådet blandt deltagerne i
undervisningen. Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, der har stemmeret.
• 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret udpeget af og blandt institutionens medarbejdere.
Medarbejderne og Elevrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, der har stemmeret.
De udefrakommende medlemmer, jf. vedtægterne skal være medlemmer, der har erfaring fra erhvervsliv,
grundskolesektor og den videregående uddannelsessektor.
Opgaver:

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og fastlægger institutionens målsætning og strategi for uddannelserne og tilknyttede aktiviteter på kort og på lang sigt samt godkender budget og regnskab.
Bestyrelse er over for undervisningsministeren ansvarlig for institutionens drift, herunder for forvaltningen af
de statslige tilskud.
Institutionens formål er i overensstemmelse med dens udbudsgodkendelser og lovgivningen at udbyde
gymnasiale uddannelser. Institutionens aktuelle udbud a uddannelser fremgår af det til vedtægten vedhæftede bilag med bestyrelsens underskrifter.
Institutionen kan i tilknytning til uddannelserne gennemføre indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom.
Vederlæggelse:

Hjemmel:

Kan iht. vedtægter

Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og
almen voksenuddannelse m.v., §
16, jf. lovbekendtgørelse nr. 1752 af 30. august 2021

Medlemmer:

Martin Graff Jørgensen (Ø)
Revideret, dato og årsag:

KB 26/1 2022.

