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Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Tirsdag den 8. juni 2021 kl. 15.30-19.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup

Til stede: Formand; Henrik Peter Jørgensen, Rektor; Mikkel Harder Sørensen, Peter Bjørn, Asger
Villemoes Nielsen (virtuelt), Torben Bo Højman Jensen, Mads Vinterby, Anne Fisher Thomsen,
Charlotte Nørgaard Grove, Alexander Ardilsø og Molly Walbom
Afbud: Mette Elting
Referent: Anne Lehmann-Nielsen
1)

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2)

Underskrivelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt og underskrevet digitalt

3)

Orientering om tagprojektet og asbestsanering v. Peter Gadegaard, arkitekt i
gymnasiefælleskabet
Peter Gadegaard, der fungerer som bygherrerådgiver, gennemgik projektets
forskellige dele og økonomi. Rådgiver, H+, har efter forundersøgelser i tagrummet
konstateret skimmelsvamp og rådskader efter vandindtrængning, der bekræfter
nødvendigheden af en tagudskiftning. Forundersøgelserne viste også forekomster af
asbest, og som en følge heraf er samtlige af skolens lokaler blevet undersøgt for og
lokaler med asbestforekomster er blevet saneret forud for eksamensperioden. Efter
fornyede prøvetagninger er bygningen nu frikendt og atter godkendt til brug.
Rådgiver, H+, har tidligere erfaringer med lignende renovationsopgaver, hvor der har
været asbest involveret.

4)

Orientering fra rektor (vedlagt som bilag)


Tagprojekt
Mikkel Harder Sørensen orienterede om finansieringen af tagprojekt og
asbestsanering. Der er hjemtaget lån jf. tidligere aftale med bestyrelsen og
herunder en omlægning af eksisterende flexlån til fastforrentet lån. Når det
endelige finansieringsbehov foreligger, hjemtages det resterende beløb.



Elevfordeling
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Elevfordelingsprocessen er afsluttet, og der tegner sig et generelt billede af
færre ansøgere i Region Hovedstaden end sidste år. Søgningen til TG er på
niveau med sidste års søgning.

5)



Ansættelser
Mikkel Harder Sørensen orienterede om årets ansættelser. Der har været
mange kvalificerede ansøgere til stillingerne.



Covid-Testcenter
Det er endnu uvist i hvor lang tid vi fortsat skal teste elever og personale på TG.
Indtil videre er testcenteret bemandet til og med dimissionen.



Tilsyn om overgang på HF
På baggrund af de igangsatte indsatser og den indsendte redegørelse har
ministeriet konkluderet at tilsynet ophører. Skolens fokus på
overgangsfrekvensen og arbejdet med karrierelæring fortsætter uanset tilsyn.



Dimission
Dimission afholdes i to omgange og i lighed med sidste år afholdes udendørs
studenterpicnic.

Lånoptagelse til finansiering af tagprojekt og asbestsanering (se rektors orientering)
Punktet blev behandlet under rektors orientering.

6)

Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Der er intet til orientering fra bestyrelsen

7)

Budgetopfølgning 1. kvartal 2021 til godkendelse (vedlagt som bilag)
Mikkel Harder Sørensen gennemgik budgetopfølgning 1. kvartal 2021.
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen.

8)

TG-i-tal pr. 1. juni 2021 (vedlagt som bilag)
Mikkel Harder Sørensen gennemgik opdateringerne i TG-i-tal.
Siden sidst er nøgletallene for SSO-karakterer opdateret med aktuelle tal. Nøgletal for
landsplan mangler stadig for at der kan konkluderes på skolens resultat. Bestyrelsen
følger udviklingen i nøgletallene.
Fraværstal er ligeledes opdateret og viser ikke voldsomme udsving.
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9)

Status på Handlingsplan 2020-21 (vedlagt som bilag)
Mikkel Harder Sørensen orienterede om status på handlingsplanen for skoleåret 20-21.
Enkelte fokuspunkter har måtte udsættes pga. nedlukningen.
Handlingsplanen fungerer som et dynamisk og aktivt dokument i bestyrelsens arbejde.
Henrik Peter Jørgensen understregede vigtigheden af, at der også medtages effektmål
i forhold til de gennemførte handlinger og aktiviteter.
Anne Lehmann-Nielsen orienterede om studieture og bæredygtighed. Der er ikke
direkte forbud mod flyrejser, men mange klasser rejser næste år med bus og tog.

10)

Bestyrelsens årshjul 2021-22 (vedlagt som bilag)
Årshjulet genbesøges.
Der er ingen kommentarer fra bestyrelsen.

11)

Eventuelt
Bestyrelsen havde en kort drøftelse af vigtigheden af kommunikation i denne tid, og
Charlotte Grove supplerede, at der er god dialog mellem ledelse og TR.

Formand
Henrik Peter Jørgensen

Mads Vinterby

Asger Villemoes Nielsen

Mette Elting

Torben Bo Højman Jensen

Peter Bjørn

Charlotte Grove

Anne Fischer Thomsen

Molly Alma Walbom

Alexander Levanius Ardilsø

Mikkel Harder Sørensen
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