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30. september 2020
Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag d. 8. september 2020 kl. 15.30-18.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
Godkendt og underskrevet digitalt

3)

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer





4)

Peter Bjørn, skoleleder hos Ung Tårnby (erstatter Charlotte Nielsen)
Medarbejderrepræsentant: Anne Fischer Thomsen (erstatter Martin Sonnenborg)
Elevrådsformand: Sigurd Janniche Thomsen, 3c (med stemmeret)
Elevrådsnæstformand: Alexander Levanius Ardilsø, 2u (uden stemmeret)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Intet til orientering fra bestyrelsesformand eller andre medlemmer

5)

Orientering fra rektor (bilag)
Rektor orienterede om skolestart og klassestørrelser. Skolestarten har været præget af
coronarestriktioner, men endnu har vi ikke haft nogen smittetilfælde på TG. Skolen har i år været
overansøgt, og der står fortsat en del elever på venteliste.
Der er i foråret 2020 gennemført APV og på baggrund heraf udarbejdet en række handlepunkter.
Bestyrelsen fremhævede, at APV’en generelt er meget positiv og vidner om en god tillidskultur mellem
ledelses og ansatte.
Vedtægterne for bestyrelsen kan godkendes på næste bestyrelsesmøde. Derudover er bestyrelsens
kønssammensætning indberettet.
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6)

Budgetopfølgning 2. kvartal 2020 – til godkendelse (bilag)
Rektor gennemgik budgetopfølgningen for 2. kvartal. Og bestyrelsen drøftede kort budgetopfølgningen
og de forskellige periodiseringer, der fremgår af AGV instruksen.
Det indstilles at bestyrelsen godkender budgetopfølgningen.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

7)

Elevtilgangsanalyse (bilag)
Rektor præsenterede elevtilgangsanalysen og de seneste søgetal.
Bestyrelsen tog elevtilgangsanalysen til efterretning.

8)

TG-i-tal (bilag)
TG-i-tal præsenteres, særligt bemærkes at eksamensgennemsnittet er gået op både på STX og HF. Endnu
mangler tal for landsgennemsnittet og en endelig konklusion afventer.
Med hensyn til løfteevnen, så er der stadig et ønske om forbedring af denne særligt i de skriftlige fag.
Ledelsen har derfor udpeget en skriftlighedskoordinator, der skal have fokus på området.
Bestyrelsen tog TG-i-tal til efterretning og følger udviklingen. Bestyrelsen foreslog et oplæg omkring
skriftlighed ved et kommende bestyrelsesmøde.

9)

Præsentation af ny strategi
Rektor præsenterede den nye strategi for 2020-23. Ledelsen har på baggrund af strategien udarbejdet
handlingsplan for skoleåret 20/21 og deltager desuden i et seminar omring realisering af strategi. Fokus
er, at strategien skal kunne mærkes i hverdagen på skolen.

10)

Eventuelt
Bestyrelsesformanden takkede for et konstruktivt møde.
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Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting

Torben Bo Højman Jensen

Peter Bjørn

Charlotte Grove

Anne Fischer Thomsen

Sigurd Janniche Thomsen

Alexander Levanius Ardilsø

Mikkel Harder Sørensen
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Underskrivernes identitet er blevet registreret, og underskriverne står opført nedenfor.

Med min underskrift bekræfter jeg indhold og datoer i dette dokument

Mikkel Harder Sørensen

Charlotte Grove

ID: fdca48b6-28f7-684c-303b-c88569db6689
Dato: 2020-10-03 12:58 (UTC)

ID: 71782d12-ec69-d763-914d-12140a8ec0db
Dato: 2020-09-30 12:04 (UTC)

Anne Fischer Thomsen

Henrik Peter Jørgensen

ID: 04708399-23cb-2d5b-ac3c-a6f39d83f64e
Dato: 2020-10-02 16:30 (UTC)

ID: 3458b008-b8d2-1824-b4d3-e5af1569b356
Dato: 2020-10-05 10:04 (UTC)

Mads Vinterby

Torben Bo Højman Jensen

ID: b5e78990-9e74-ee98-3118-17274bf30f56
Dato: 2020-10-01 19:40 (UTC)

ID: d3e9b8ef-f39d-81fa-e879-35adff1b7aae
Dato: 2020-09-30 11:14 (UTC)

Peter Bjørn

Asger Villemoes Nielsen

ID: 4f2bad4a-1d93-1393-427c-7ac6112bf2fd
Dato: 2020-09-30 11:57 (UTC)

ID: cd64fd80-9a31-9233-7701-7539f0d77abb
Dato: 2020-09-30 11:12 (UTC)

Mette Elting

Alexander Ardilsøe

ID: f5b5ca70-0fed-3e7a-7947-94b934726757
Dato: 2020-10-01 12:11 (UTC)

ID: 0e06c818-b881-0ebe-f481-fabe2aba5b56
Dato: 2020-10-01 03:10 (UTC)
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Sigurd Thomsen
ID: c44e47c1-7b9a-aff4-9e22-baa841a2fe6d
Dato: 2020-09-30 14:34 (UTC)
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