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Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Onsdag den 25. september 2019 kl. 15.30-18.00

Tilstede: Henrik Peter Jørgensen, Charlotte Rybner Nielsen, Mads Vinterby, Asger Villemoes Nielsen, Mette
Elting, Charlotte Grove, Martin Sonnenborg, Marie Nygaard Jensen (3b), Anne Lehmann-Nielsen og Mikkel
Harder Sørensen,
Afbud: Torben Bo Højman Jensen, Anton Walter Meirup
Referent: Anne Lehmann-Nielsen

1)

Godkendelse af dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsorden.

2)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
Er underskrevet digitalt inden mødet.

3)

Velkomst til de nye elevrepræsentanter
Bestyrelsesformanden bød velkommen til de nye repræsentanter.




4)

Ny elevrådsformand: Marie Nygaard Riisgaard Jensen, 3b (med stemmeret)
Ny elevrådsnæstformand: Anton Walter Meirup, 2c (uden stemmeret). Ikke til stede.
Herudover blev også vicerektor Anne Lehmann-Nielsen budt velkommen. Anne vil fremover fungere
som referent til bestyrelsesmøderne.

Orientering fra rektor (Bilag 1)
Rektor gennemgik status på optagelse, søgning 2019 samt overvejelser om kapacitet, klassekvotient og
studieretningsudbud 2020. Der har været en øget søgning til skolen på både STX og HF hvilket er
glædeligt. Dog har et dalende samlet ansøgertal i centrum medført, at TG har fået tilført færre elever
og derfor er gået en klasse ned på STX. Rektor gjorde rede for de tanker, ledelsen har gjort sig i
forbindelse med de politiske udmeldinger omkring elevfordeling.
Rektor redegjorde for status på ombygningen af kontoret. Der afholdes jævnligt byggemøder og
ombygningen skrider planmæssigt frem. Der har været mindre uforudsete elementer omkring
vinduespartierne mod gården og pudsning af de sækkeskurede vægge, der har fordyret projektet en
anelse. Bestyrelsen inviteres til indvielse af lokalerne i uge 43.
I forlængelse af gennemgangen på sidste bestyrelsesmøde vedtog bestyrelsen følgende
udmøntningsgrad for rektors resultatlønskontrakt 2018-19: Basisramme: 95% og ekstraramme: 96%.
Rektor gennemgik baggrunden for omstrukturering af ledelsen og den nye ledelsesstruktur.
Rektor orienterede bestyrelsen om projektet ”TG læser”, der har fået omtale i medierne.
Bestyrelsen tog rektors orientering til efterretning.
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5)

Orientering om låneomlægning (Bilag 2)
Rektor orienterede kort om låneomlægningen, der blev gennemført inden sommerferien.

6)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer



Strategiproces (Bilag3)
Ny cheflønaftale (Bilag 4)

Bestyrelsesformanden gennemgik formålet med udarbejdelsen af en ny strategi samt den planlagte
proces omkring udarbejdelsen. Ved næste bestyrelsesmøde fremlægges de første fokusområder til
kommentar i bestyrelsen. En mere indgående drøftelse af strategien foretages i februar ved
bestyrelsens strategiseminar.
Bestyrelsesformanden redegjorde for den nye cheflønaftale og den mulighed, aftalen giver, for at
konvertere resultatløn til fast løn. Formanden indstillede at bestyrelsen benytter denne mulighed og
fremover arbejder mere dynamisk med målstyring og strategi. Bestyrelsen vedtog formandens
indstilling og godkendte vedlagte lønpolitik.
7)

Drøftelse af bestyrelsesseminar


Stikord: En strategi skal ikke indeholde alt, der foregår på skolen.

Det besluttes, at bestyrelsens arbejde på bestyrelsesseminaret fokuseres omkring strategiarbejdet og
at seminaret afholdes på skolen.

8)

Elevtilgangsanalyse (Bilag 5)
Rektor fremhævede fra tilgangsanalysen, at der har været en stigende tendens til at eleverne fra Dragør
søger TG samt at TG stadig får mange elever fra hhv. Højdevangen og Tårnby Ungdomsskole. Der er en
markant fremgang i søgningen til HF både generelt i centrum og på TG. Rektor bemærker, at eleverne
angiver ”afstand og transport” som udslagsgivende parametre i forhold til valg af uddannelsessted.
Ledelsen vil på den baggrund afsøge mulighederne for bedre offentlig transport til TG.

9)

TG i tal (Bilag 6)
Rektor gennemgik TG-i-tal. Rektor fremhævede, at karaktergennemsnittet i forhold til gennemsnittet
de tre foregående år er steget på HF, og særligt den Større Skriftlige Opgave (SSO) er gået bedre end
tidligere.
Rektor orienterede om status på samarbejdet med læringskonsulenterne i forhold til tilsynet omkring
overgangen til de videregående uddannelser. Samarbejdet har været konstruktivt og det forventes at
fortsættes næste år.

10)

Resultatmål 2019-20 - til godkendelse (Bilag 7)
Rektor gennemgik kort handlingsplanen for 2019-20.
Bestyrelsen fremhævede, at det skal være tydeligt og konkret, hvordan der arbejdes med at forbedre
de forskellige KPI’er.
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11)

Budgetopfølgning 2. kvartal 2019 – til godkendelse (Bilag 8)
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

12)

Eventuelt
Intet til eventuelt
Formanden takker for god ro og orden og ser frem til et spændende år i bestyrelsen.

______________________

______________________

________________________

Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

______________________
Charlotte Rybner S Nielsen

_______________________
Torben Bo Højman Jensen

__________________________
Martin Sonnenborg

________________________
Charlotte Grove

_______________________
Mette Elting

______________________
Marie Nygaard Jensen

______________________
Anton Walter Meirup

______________________
Mikkel Harder Sørensen
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