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Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF,
tirsdag 11. december 2018
Til stede: Henrik Peter Jørgensen, Asger Villemoes Nielsen, Charlotte Rybner Nielsen, Torben Højman
Jensen, Marie Riisgaard Jensen, Charlotte Grove, Martin Sonnenborg, Mikkel Harder Sørensen og Sune de
Montgomery Nørgård som referent.
Fraværende: Liva Bada Hviid, Mads Vinterby
1) Godkendelse af dagsorden


Dagsordenen blev godkendt

2) Underskrivelse af referat fra sidste møde (er sket digitalt)


Referatet var inden mødet underskrevet digitalt

3) Orientering fra rektor









Rektor orienterede om, at der stadig arbejdes på at finde et ekstra eksternt medlem til bestyrelsen.
Rektor orienterede om oprettelsen af studieretningsklasser. Det er lykkedes at oprette klasser, hvor
der hovedsageligt kun er én studeretning repræsenteret.
Rektor orienterede om, at GF byg har lavet en vedligeholdelsesplan for skolen. Den største
enkeltstående post er taget. På næste bestyrelsesmøde tages en langsigtet plan op for udskiftning
af taget.
Rektor orienterede om, at TG modtager socialt taxameter. Beregningen foretages for en 3-årig
periode.
Elevtrivselsundersøgelsen er blevet afholdt. Den viser, at eleverne generelt er meget glade for at gå
på TG.
Rektor orienterede om, at der pågår overvejelser omkring, hvorvidt kantinen skal i udbud.
Rektor fortalte, at han har afholdt dialogmøder med alle lærerne.

4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer




Charlotte Grove og Martin Sonnenborg orienterede om, at de som lærerrepræsentanter er
konstitueret således, at Charlotte Grove har mandatet med stemmeret til bestyrelsen, mens Martin
Sonnenborg har mandatet uden stemmeret til bestyrelsen.
Charlotte Rybner orienterede om, at det er svært at kommunikere de nye optagelsesregler til
eleverne. Rektor supplerede med, at de nye optageregler giver stor usikkerhed om næste års
optag.

5) Udbud af studieretninger 2018-19


Rektor orienterede om, at TG stort set udbyder de samme studieretninger og fagpakker i 2019-20
som i år. TG udbyder alle gængse studieretninger.
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6) Ombygning af kontoret


Rektor orienterede om planerne for kontorombygning. Der var fuld opbakning til ombygningen.

7) Ferieplan (til godkendelse)


Ferieplanen blev godkendt (med to mindre rettelser: ”Søndag 28/6” rettes til ”Søndag 30/6” samt
”sommerferie 2019” (nederst) rettes til ”sommerferie 2020”)

8) Regnskabsinstruks (til godkendelse)


Regnskabsinstruksen blev godkendt.

9) Økonomi – opfølgning på 3. kvartal 2018 og foreløbigt budget 2019 (til godkendelse)



Opfølgning på 3. kvartal 2018 blev godkendt.
Foreløbigt budget 2019 blev godkendt. Der er i overslagsårene fra 2020 og frem behov for en
væsentlig udgiftsreduktion på grund af de udmeldte 2%-besparelser. Besparelserne tages op på
næste bestyrelsesmøde.

10) TG’s kvalitetssystem


TG’s kvalitetssystem blev godkendt. Der blev desuden fremsat et ønske om, at ledelsen
præsenterer en mere detaljeret udgave, hvor aktører og roller tydeligt fremgår – gerne i en
illustration.

11) Eventuelt






Der undersøges hvorvidt eleverne kan blive repræsenteret ved en suppleant.
Årshjulet for bestyrelsen bør fremadrettet ligge som bilag til hvert møde.
Charlotte Grove orienterede om, at der afholdes bestyrelseskonference 5/2 ’19. Der bliver sendt en
invitation til bestyrelsen.
Marie Jensen spurgte ind til sanktioner, når elever ikke afleverer. Rektor svarede, at der er
sanktioner, når eleverne ikke afleverer deres skriftlige afleveringer.
Torben Jensen spurgte ind til, hvorvidt der havde været happenings i forbindelse med den nye
fraværsbekendtgørelse. Det har der ikke været. Både elevrepræsentant og rektor pointerede, at de
nye regler er i tråd med, hvordan fravær i forvejen blev administreret på TG.
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_____________________ _________________________
Henrik Peter Jørgensen
Mads Vinterby
Formand

___________________________
Asger Villemoes Nielsen

_________________________ _________________________ ________________________
Torben Bo Højman Jensen
Charlotte Rybner S. Nielsen
Charlotte Grove

_________________________ _________________________ _________________________
Martin Sonnenborg
Liva Bada Hviid
Marie Nygaard Jensen

_________________________
Mikkel Harder Sørensen
Rektor
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