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Referat af møde i Tårnby Gymnasium & HF’s bestyrelse
Onsdag d. 22. september 2021 kl. 15.30-18.00
Tårnby Gymnasium & HF, Tejn Allé 5, 2770 Kastrup
Til stede: Henrik Peter Jørgensen (virtuelt), Peter Bjørn, Torben Bo Højman Jensen, Mads Vinterby, Mette Elting, Anne
Fischer Thomsen, Molly Alma Walbom, Mikkel Sørensen
Afbud fra: Charlotte Grove, Alexander Levanius Ardilsø, Asger Villemoes Nielsen
Referent: Anne Lehmann-Nielsen (AM)

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
2. Underskrivelse af referat fra sidste møde
Er sket digitalt
3. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesformanden foreslog, at der vælges en næstformand til bestyrelsen. Det besluttes at valg af
næstformand sættes på dagsorden ved næste møde.
4. Orientering fra rektor (bilag)
 Afslutning på skoleåret 20/21 og status på skoleårets start
Skoleåret er kommet godt i gang med alle elever tilbage. Der er i snit 27,3 elever i alle klasser, hvilket
vil sige at skolen kun oplever et minimalt frafald.


Tagprojektet er nu så langt, at rådgiverne kan sende udbud i licitation. Vi forventer at byggeperioden
påbegyndes i november 2021 og varer i halvandet år. Der er valgt en minimumsløsning, hvor
udskiftningen af taget på ”hesteskoen” udskydes. Der er udarbejdet en rapport af Teknologisk Institut,
hvori det konkluderes at risikoen for asbest-relateret er ubetydelig.
Bestyrelsen foreslår, at de omkringboende naboer orienteres om projektet.



Alkoholpolitik og tobaksforbud alkoholfrie cafeer. Der er fra dette skoleår truffet beslutning om at
indføre alkoholfrie cafeer. Ledelsen er i dialog med eleverne omkring cafeernes indhold og alternative
tiltag. Tobaksforbud er indført på alle uddannelsesinstitutioner.



Kapacitet og indmeldelse af studieretninger
Ledelsen anbefaler, at der indmeldes 10 STX-klasser og 3 HF-klasser.
Bestyrelsen bakkede op om anbefalingen.



Ny aftale om elevfordeling
Mikkel Sørensen gennemgik den nye model for elevfordeling for bestyrelsen.
Umiddelbart vækker modellen ikke bekymring for det fremtidige optag på TG.



Der arbejdes på etablering af en whistleblowerordning.
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5. Oplæg v. uddannelsesleder, Chresten Hegner, om projektet ”Dialog er dannelse i praksis”
Uddannelsesleder Chresten Hegner præsenterede bestyrelsen for skolens arbejde med projektet. En gruppe
af undervisere og ledere fra TG har i skoleåret 20-21 deltaget i et projekt baseret på protreptikbegrebet. I
indeværende skoleår deltager endnu en gruppe i projektet samtidigt med at der arbejdes med dialogiske
elementer i undervisningen.
Bestyrelsen takkede for et spændende oplæg og opfordrede til at protreptikken og dialogen udbredes til alle
aspekter af skolens virke, ligesom det oplagt vil kunne indgå i skolens fremtidige strategi og handlingsplaner.
6. Budgetopfølgning 2. kvartal 2021 – til godkendelse
Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen for 2. kvartal 2021.
7. Procedure for udpegning af bestyrelsens medlemmer
De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer tilkendegav alle interesse for at fortsætte arbejdet i bestyrelsen.
Mikkel Sørensen vil herefter kontakte de udpegende instanser.
8. Elevtilgangsanalyse
Rektor fremlagde udvalgte elementer i elevtilgangsanalysen.
Bestyrelsen tog analysen til efterretning.
Bestyrelsen opfordrede endvidere til, at det i lighed med undersøgelsen i 2018, undersøges hvorfor eleverne i
1g har valgt TG.
9. TG-i-tal
TG-i-Tal er opdateret med nyeste karaktergennemsnit for TG. Landsgennemsnit til sammenligning afventer
fortsat.
10. Årshjul for bestyrelsen
Ingen kommentarer til årshjulet.
Næste bestyrelsesmøde er den 7. december 2021.
11. Eventuelt
Ledelsen påtænker at indsende ansøgning til undervisningsministeriet om kompensation i forhold til
tagudskiftningen og asbestsaneringen.
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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

Molly Alma Walbom

Alexander Levanius Ardilsø

Mikkel Harder Sørensen
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