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Referat af bestyrelsesmødet i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 16.30-18.00

Til stede: Henrik Peter Jørgensen (formand), Torben Bo Højman Jensen, Charlotte Rybner S. Nielsen, Charlotte Nørgaard
Grove, Martin Sonnenborg, Mikkel Harder Sørensen
Afbud: Asger Villemoes Nielsen, Mette Elting, Marie Nygaard Riisgaard Jensen, Anton Walter Meirup
Referent: Anne Lehmann-Nielsen

1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
Er sket digitalt

3)

Orientering fra rektor (vedlagt som bilag)
Rektor orienterede om elevoptaget. Skolen har i år haft flere stx ansøgere end tidligere. Skolen var
overansøgt, og havde ikke mulighed for at optage alle 1. prioritetsansøgere. På baggrund af henvendelse
fra fordelingsudvalget, har vi accepteret at åbne en ekstra stx-klasse, så der næste år starter 10 stxklasser. Selv herefter er der stadig en del elever på venteliste, som ikke kan optages for nuværende. På
hf har der været lidt vigende søgning, hvor der generelt er mange eftertilmeldere. Næste år starter 2 hfklasser.
Rektor orienterede om, at der efter Covid-19 nedlukningen nu er genåbnet for alle elever på TG.
Rektor orienterede endvidere om status på strategiprocessen. Den grafiske færdiggørelse er blevet
forsinket pga. nedlukningen og det indstilles derfor, at bestyrelsen godkender strategiens hovedpunkter.
Bestyrelsen godkendte strategien hovedpunkter, og den færdig strategi præsenteres på et senere
bestyrelsesmøde.
Skolen er blevet pålagt at opdatere bestyrelsesvedtægterne. Vedtægterne opdateres i henhold til
gældende regler.
Rektor orienterede om udliciteringen af rengøringen, der er vundet af Danren Bogdol A/S.
Endeligt orienterede rektor om, at ledelsen nu vil indhente tilbud fra rådgivere omkring udskiftning af
taget. Der vil blive orienteret om dette på næste bestyrelsesmøde.

4)

Overkapacitet af lærerressourcer i skoleåret 2020/21 (vedlagt bilag)
Rektor orienterede om, at der til næste skoleår er en mindre overkapacitet. De generelle kriterier for
nedvarsling af arbejdstid har været drøftet i SU.
Bestyrelsen bakker op om ledelsens håndtering af processen.
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5)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Ingen orienteringspunkter fra bestyrelsen

6)

Budgetopfølgning 1. kvartal 2020 (vedlagt som bilag)
Rektor orienterede om budgetopfølgningen.
Bestyrelsen udtrykker ønske om, at der fremover indføres en linje i budgetopfølgningerne omkring
periodiseringer.

7)

TG-i-tal pr. 1. juni 2020 (vedlagt som bilag)
Karaktergennemsnittet for den større skriftlige opgave på HF (SSO) er gået 1,3 op i forhold til
gennemsnittet de sidste 3 år.
Der er nu muligt at sammenligne trivselstallene med et landsgennemsnit og det viser, at TG følger
landsgennemsnittet.
Der kan endnu ikke siges noget om hvordan og om coronaperioden har påvirket fastholdelsen og
elevernes trivsel og faglighed.

8)

Status på Handlingsplan 2019-20 (vedlagt som bilag)
Rektor orienterede om status på handlingsplanen. Der er gjort status på de mål, der er opsat for skoleåret
19-20. Visse mål er udskudt. Eksempelvis måtte processen omkring PLOV-og brandøvelser aflyses, da
skolen lukkede ned. Der planlægges med årlige øvelser fremover.

9)

Handlingsplan 2020-21 (udskudt pga. ny strategi)
Udfærdigelsens af handlingsplan for skoleåret 20-21 er udskudt pga. nedlukningsperioden og afventer
formelt at strategien vedtages. Ledelsen arbejder med de tiltag under de overskrifter, der er besluttet i
strategien. Der er i næste skoleår nedsat to nye hverv som henholdsvis skriftlighedskoordinator og
talentkoordinator, og der er igangsat en række indsatser omkring bæredygtighed.

10)

Bestyrelsens årshjul 2020-21 (vedlagt som bilag)
Bestyrelsen vedtog årshjul 20-21 med de foreslåede datoer.

11)

Eventuelt
Bestyrelsen anerkendte lærernes store arbejde og omstillingen til virtuel undervisning samt skolens
generelle håndtering af corona-nedlukningen. Det fremhæves, at ITU har udført et imponerende arbejde
for at understøtte omstillingen.
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Bestyrelsesformanden takkede Martin Sonnenborg samt in absentia de to elevrepræsentanter, Marie
Nygaard Riisgaard Jensen og Anton Walter Meirup for deres gode og engagerede indsats i bestyrelsen.
Martin forlader TG - og dermed også bestyrelsen - denne sommer.

______________________

______________________

________________________

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

______________________
Anton Walter Meirup

______________________
Mikkel Harder Sørensen
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Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

ID: 23c07060-fe79-c7e2-aaec-76eb777245e3
Dato: 2020-06-29 22:49 (UTC)

ID: 887a5f7a-6222-bd44-727a-e2780dddcd66
Dato: 2020-06-29 19:27 (UTC)

Torben Bo Højman Jensen

Charlotte Rybner S. Nielsen

ID: 0b62a7ad-452b-bf95-d381-a57d9baa1ebd
Dato: 2020-06-30 05:46 (UTC)
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Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting
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Martin Sonnenborg

Charlotte Grove
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Marie Nygaard Jensen

Anton Walter Meirup

ID: 9e0943c0-e0b2-18d4-5323-80cfd38d271f
Dato: 2020-06-29 16:00 (UTC)

ID: 5b6e3fd5-1008-7a42-06ee-443ed19ce888
Dato: 2020-07-01 10:03 (UTC)
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