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Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, 11. juni 2019
Til stede: Henrik Peter Jørgensen, Mads Vinterby, Torben Højman Jensen, Charlotte Rybner Nielsen, Mette
Eltin, Marie Riisgaard Jensen, Charlotte Grove, Martin Sonnenborg, Mikkel Harder Sørensen og Sune de
Montgomery Nørgård som referent.
Afbud: Liva Bada Hviid og Asger Villemoes Nielsen.
1. Godkendelse af dagsorden
 Dagsordenen blev godkendt
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde (er sket digitalt)
Dagsordenen var inden mødet blevet underskrevet digitalt.

3. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem, Mette Elting fra Københavns Universitet. Afsked med
afgående bestyrelsesmedlem, Liva Bada Hviid.
 Mette Elting blev budt velkommen i bestyrelsen.
4. Orientering fra rektor (vedlagt som bilag)
 Rektor orienterede om, at der til at starte med oprettes 8 STX-klasser og 3 HF-klasser. De nye
optagelsesprøver til gymnasiet skaber dog en vis usikkerhed i forhold til, præcis hvor mange
nye elever der starter efter sommerferien.
 Ansættelsesprocessen til et mindre antal lærerstillinger er nu afsluttet. Vi modtog 347
ansøgninger, og det har været et meget stærkt ansøgerfelt.
 Licitationen i forbindelse med ombygning af administration og studievejledning er nu afsluttet.
Den samlede pris for ombygningen holder sig inden for rammen på cirka fire millioner. De
endelige tilladelser fra Tårnby Kommune mangler desværre at falde på plads.
 Der igangsættes til næste skoleår en strategiproces. Det er målet, at den nye strategi træder i
kraft august 2020.
 Rektor orienterede om tilsynet vedrørende overgang til videregående uddannelse. Processen
skrider planmæssigt frem med møder både internt i huset og eksternt med
Undervisningsministeriets læringskonsulenter og Studievalg Danmark.
 Rektor orienterede om en række kvalitetstiltag til næste år. Der er et overordnet mål om, at
ledelsen skal tættere på undervisningen. Der vil til næste år være et øget fokus på en ensartet
skriftlig evaluering.
 Der er en række pædagogiske udviklingsprojekter på TG til næste år:
o TG-læser – hele skolen læser på samme tid, for at træne koncentration og vedholdenhed
samt styrke elevernes almene dannelse.
o Supervisionsprojekt for alle lærere. Fokus er på at gøre undervisning til et fælles
anliggende.
o Formativ feedback-projekt gentages med en ny gruppe lærere
o Skriftlighedstræning gennem brug af peergrade.io. Marie Jensen påpegede som
elevrepræsentant, at hendes erfaringer ikke var specielt positive. Det udløste en
diskussion af, hvordan man træner eleverne i at give hinanden feedback. Rektor
understregede, at skriftlighedstræning først startede op i dette skoleår, og at det er
noget der skal arbejdes med fremadrettet.
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Rektor orienterede om, at der har været vellykkede besøg af en række politikere. Herunder
Mette Frederiksen og Morgen Østergård.
Rektor præsenterede det opdaterede kvalitetssystem. Det er noget skolen vil arbejde videre
med at udvikle på.
o Der var en diskussion vedrørende antallet og effekten af evalueringer.
o Bestyrelsen bakkede op om det opdaterede kvalitetssystem.
Rektor præsenterede den nye undervisningsmiljøvurdering. Den er generelt meget positiv.
Eleverne er glade for skolen, og vil anbefale den til andre.
o Undersøgelsen peger på, at der også på TG er en udfordring i forhold til brug af
computere og telefoner til ikke-undervisningsrelaterede aktiviteter i timerne. Det førte til
en diskussion af, hvad der kan gøres fremadrettet.
o Rektor fortalte, at elevrådet i den videre proces vil blive inddraget i fortolkningen af
undersøgelsen. Undersøgelsens resultater bliver inddraget i det kommende
strategiarbejde.
o Charlotte Nielsen fortalte, at de på US10 har gode erfaringer med at følge op på
Undervisningsmiljøvurderingen med fokusgruppeinterview. Rektor noterede sig idéen.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
 Charlotte Nielsen orienterede om en række punkter:
o 10.-klasse fortsætter som kommunal skole i Tårnby.
o Ny lovgivning om valgfag, der kan have betydning for valgfagsudbuddet.
o Der er et stort fokus på skolevægring i udskolingen.
o Der er indført rygefri skoletid i Tårnby Kommune.
 Torben Jensen orienterede om, at Københavns kommune har valgt at skære ned på UUvejledningen.
6. Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 (vedlagt som bilag)
 Budgetopfølgning 1. kvartal 2019 blev godkendt.
7. TG i tal pr 1. juni 2019 (vedlagt som bilag)
 TG-i-tal blev kort gennemgået.
8. Status på Handlingsplan 2019-20 (vedlagt som bilag)
 Status på Handlingsplan 2019-20 blev gennemgået.
9. Bestyrelsens årshjul 2019-20 (vedlagt som bilag)
o Bestyrelsens årshjul blev taget til efterretning.
10. Eventuelt
Intet til eventuelt.
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