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Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF,
tirsdag 25. september 2018
Til stede: Henrik Peter Jørgensen, Torben Højman Jensen, Liva Bada Hviid, Marie Riisgaard Jensen,
Martin Sonnenborg, Mikkel Harder Sørensen og Sune de Montgomery Nørgård som referent.
Fraværende: Asger Villemoes Nielsen, Charlotte Rybner Nielsen, Mads Vinterby, Thomas Hansen
1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsordenen blev godkendt.
2. Underskrevet referat fra sidste møde er vedlagt
• Referatet var på forhånd underskrevet
3. Præsentationsrunde
• Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv.
4. Orientering fra rektor
• Rektor fortalte, at han havde haft en god start som ny rektor på TG. Rektor har
blandt andet holdt introduktionsmøder med alle lærere i 4-mandsgrupper. Det
har været en utrolig god oplevelse. Lærerne melder tilbage, at der er en meget høj
grad af tillid mellem lærere og ledelse, samt at de har en stor stolthed over at
arbejde på TG.
• Rektor fortalte, at han går rundt på besøg i alle klasser for at få indsigt i, hvordan
eleverne ser skolen.
• Rektor orienterede om, at TG i skoleåret 2018/19 har oprettet 9 STX- og
3 HF-klasser. TG har indmeldt en kapacitet på 9 STX- og 5 HF-klasser til
Region Hovedstaden i forbindelse med optag 2019. Der forventes en øget tilgang
til HF i forbindelse med adgangskrav fra 2019/20 og HF-reformen.
Rektor pointerede dog, at det er meget uvist, hvordan optaget rent faktisk bliver.
• Torben Højman Jensen orienterede om, at der i folkeskolen er et stort fokus på
uddannelsesparathedsvurderingerne i 8. klasse, herunder karakterernes betydning.
• Rektor orienterede om, at Thomas Hansen er blevet ansat som ny
uddannelsesleder.
• Martin Sonnenborg gjorde opmærksom på, at det at skolen ansætter
en tidligere TR som uddannelsesleder, og at en TR søger arbejde som
uddannelsesleder, vidner om et godt samarbejdsklima.
• Rektor orienterede om, at TG har haft besøg af Gymnasiefællesskabets
bygningsafdeling. GF byg er ved at udarbejde en grundig bygningsrapport. Taget står
foran en udskiftning inden for den nærmeste fremtid. Ligeledes er der tanker om en
ombygning af kontoret for at åbne op til sekretariatet samt at samle ledelse og
administration. Planerne bliver taget op i bestyrelsen igen, når de er blevet
konkretiserede.
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5. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
• Formanden orienterede om, at han sammen med rektor har været på et godt
kursus i bestyrelsesarbejde afholdt af Gymnasiernes Bestyrelsesforening.
• Formanden påpegede, at der er én plads ledig i bestyrelsen. Der var enighed om,
at der igangsættes en proces i forhold til at finde et bestyrelsesmedlem fra en
aftagerinstitution.
6. Lønpolitik (se bilag)
• Lønpolitikken blev vedtaget med en enkelt rettelse i sidste linje, der nu lyder: ”…
og evalueres hvert tredje år i SU, dvs. næste gang i 2021”.
7. Elevtilgangsanalyse (se bilag)
• Elevtilgangsanalyse 2018 blev diskuteret. Rektor gjorde opmærksom på, at det er
intentionen, at bruge analysen mere aktivt fremadrettet. Der er generelt store
udsving i forhold til, hvor mange elever der optages fra den enkelte folkeskole fra
år til år.
8. TG i tal (se bilag)
• TG-i-tal blev diskuteret. Rektor gjorde opmærksom på, at han har en nysgerrig og
eksplorativ tilgang til tallene.
9. Rektors resultatlønskontrakt 2018-19 – til godkendelse. (se bilag)
• Rektors resultatlønskontrakt 2018-19 blev godkendt.
• Undervisningsevaluering blev diskuteret. Der var enighed om, at det er vigtigt, at
undervisningen bliver grundigt evalueret.
10. Økonomi – Budgetopfølgning 2. kvartal – til godkendelse (se bilag)
• Budgetopfølgning 2. kvartal 2018 blev godkendt. Afvigelserne vedrørende
indtægter og udgifter skyldes primært optag af en ekstra klasse.
• Rektor redegjorde for, at skolen grundlæggende har en sund økonomi.
Likviditeten er god, og skolen har en god finansieringsgrad. Det er dog i de
kommende år fortsat nødvendigt at have fokus på at implementere de centralt
udmeldte besparelser på TG.
11. Eventuelt
• Mødernes tidspunkt og form blev diskuteret. Næste gang afholdes først selve
mødet, hvorefter der afsluttes med et let måltid mad.
• Afholdelsen af et bestyrelsesseminar i løbet af 2019 blev diskuteret. Der var
opbakning fra bestyrelsen til at gå videre med planerne.
• Torben Højman Jensen spurgte, om der også blev afholdt ”puttemiddage” på TG
jf. de beskrivelser, der i den seneste tid har været i medierne. Rektor fortalte, at
der ikke bliver afholdt ”puttemiddage” på TG, hvilket de to elevrepræsentanter
bekræftede.
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_________________________ _________________________ _________________________
Henrik Peter Jørgensen
Formand

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

_________________________ _________________________ _________________________
Torben Bo Højman Jensen

Charlotte Rybner S. Nielsen

Martin Sonnenborg

_________________________ _________________________ _________________________
Liva Bada Hviid

Marie Nygaard Jensen

Mikkel Harder Sørensen
Rektor

Tårnby Gymnasium & HF ∙ Tejn Allé 5 ∙ 2770 Kastrup ∙ Tlf: 45 11 53 53 ∙ E-mail: tgy@tgy.dk ∙ Web: www.tgy.dk

Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

b347da42-3914-cc4a-7028-9f86d347129e

d36f92b7-4997-2d90-56b1-3f0816541caf

2018-10-15 07:58 (UTC)

2018-10-10 18:25 (UTC)

Asger Villemoes Nielsen

Torben Bo Højman Jensen

e450ae80-abfe-aa24-a3e2-50ae4550855e

5a9b7778-dfbf-1943-25e0-e6250736579f

2018-10-10 10:34 (UTC)

2018-10-30 10:03 (UTC)

Charlotte Rybner S. Nielsen

Martin Sonnenborg

10f07bf6-5e56-336e-af6f-ef8f7c3f6e1c

1296ae67-a55a-8977-8005-6ffa93ca1b49

2018-10-10 14:14 (UTC)

2018-10-10 10:27 (UTC)

Liva Bada Hviid

Marie Nygaard Jensen

e28c0104-b9fd-b139-71c8-9e0e2da7ea2c

01e2435b-d761-7378-95ae-028ec3950251

2018-10-24 08:03 (UTC)

2018-10-10 11:06 (UTC)

