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25. februar 2020
Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag den 5. februar 2020
Til stede: Henrik Peter Jørgensen (formand), Mads Vinterby, Asger Villemoes Nielsen, Torben Bo Højman Jensen,
Martin Sonnenborg, Charlotte Nørgaard Grove, Anton Walter Meirup (2c), Marie Nygaard Jensen (3b), Mikkel Harder
Sørensen og Anne Lehmann-Nielsen (referent)
Fraværende: Charlotte Rybner S. Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde
Godkendt digitalt
3. Orientering fra rektor
Herunder:
- Siden sidst
De nye kontorer til skolens administration er nu taget i brug og byggeriet har
overholdt både pris og tidsplan.
I efteråret blev to nye uddannelsesledere ansat, Chresten Hegner og Maria
Mellergaard. Ledelsen består nu af rektor, vicerektor samt to uddannelsesledere.
I efteråret igangsattes endvidere en udlicitering af kantinen. Udbuddet blev
vundet af Københavns Kantine Service og den nye kantine er startet op pr. 1/12020.
Der er et fortsat fokus på søgetal og elevstrømme. Dog er det vanskeligt, at sige
noget konkret, idet central kapacitetsstyring er noget, der diskuteres både i
regionerne og ministeriet. Udmeldingen fra ministeriet er, at gymnasierne ikke
skal bruge kræfter på at konkurrere med hinanden. Dette afspejles også i
udmeldingen om et økonomisk loft på studieture. Vi forudser ikke, at
kapacitetsstyringen vil påvirke TG i høj grad.
- Oversigt over studieretningsvalg 2019
I forhold til eleverne er grundforløbet afsluttet og de nye 1.g’ere har valgt
studieretning. Lidt flere har i år valgt samfundsdag-engelsk end tidligere. Det har
stadig været muligt at oprette studieretninger med sprog, musik, bioteknologi og
naturvidenskab på trods af at færre elever end tidligere har valgt disse
studieretninger.
- Overskridelse af klasseloftet
Frafaldet har i år været mindre end sidste år, hvilket har medført en overskridelse
af klasseloftet på 5 elever.
Bestyrelsen bemærker, at det er en meget lille procentdel overskridelse og at det
alt andet lige må være svært at forudsige.
- Udbud af studieretninger, fagpakker og fag 2020-21
Ledelsen har besluttet ikke længere at udbyde den geovidenskabelige
studieretning på STX og den udvidede fagpakke på HF. Beslutningen er truffet på
baggrund af de seneste års søgetal og ønsker om disse muligheder.
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Til gengæld udbydes faget ”design og arkitektur” fremadrettet i lighed med de
omkringliggende gymnasier.
- Strategiproces og bestyrelsesseminar d. 5/2
Strategigruppen på skolen har udfærdiget materiale til dagens
bestyrelsesseminar.
- Afsøgning af lånemuligheder
Det overvejes, at afsøge lånemuligheder, da både taget og visse lokaler trænger
til renovering.
4. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Intet til orientering fra bestyrelsen
5. Ferieplan til godkendelse
- Ferieplan 2020-21 godkendt
6. TG i tal
TG-i-tal opdateres løbende og ledelsen forholder sig nuanceret til tallene. De fleste af tallene
har været præsenteret for bestyrelsen før og vil derfor ikke blive gennemgået i detaljer.
Bestyrelsesformanden bemærker, at det er vigtigt, at bestyrelsen ikke bruger tid på at
diskutere enkelttal men i lighed med ledelsen holder øje med trends, og at bestyrelsen vil
finde en måde at arbejde strategisk med løfteevnen generelt, således at ledelsen får mulighed
for at flytte løfteevnen i den rigtige retning ved hjælp af strategiarbejdet.
7. Økonomi
Regnskabsinstruksen er opdateret og TG har netop gennemgået revision.
8. Budgetopfølgning på 3. kvartal 2019
Underskuddet i 2019 blev lidt større end forventet hvilket blandt andet skyldes sommerens
låneomlægning. I budget 2020 tages højde for, at det sociale taxameter eventuelt bortfalder
fra 2022. Ledelsen er i god dialog med TR omkring besparelsesbehov.
Bestyrelsen bemærker, at det er godt, at der er dialog med TR. Bestyrelsen har fokus på at
skolens økonomi balancerer.
9. Foreløbigt budgetudkast 2020
Gennemgås ikke
10. Årshjul for bestyrelsen
Datoer for næste skoleårs møder fastlægges på bestyrelsesmødet i marts.
11. Eventuelt
Intet til eventuelt.
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