
Tårnby Gymnasium & HF

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, tirsdag 13. september
2017

Til stede: Jens Andersen, Charlotte Rybner Nielsen, Tobias Høygaard Lindeberg, Kinna Høybye, Thomas
Hansen, Oskar Kloppenborg Vellev, Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen, Mette Ringsted og Sune de
Montgomery Nørgård som referent.
Afbud: Allan 5. Andersen, Jens Erik Mogensen
Mødet startede med, at Bathsheba Oghomi-Hansen blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.

1. Godkendelse af dagsorden
• Dagsordenen blev godkendt.

2. Underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet blev underskrevet.

3. Oplæg ved Tobias Høygaard Lindeberg om forskning og udvikling på Metropol, samt lidt om fusion med
u cc

4. Orientering fra rektor
• Rektor orienterede om, at der p.t. er 880 elever på TG. Der har været et lavere frafald end tidligere

år. Der er 81 lærere på TG inklusiv årsvikarer.
• Rektor gennemgik det reviderede årshjul for bestyrelsens arbejde.
• Rektor orienterede om, at Styrelsen for uddannelse og kvalitet har godkendt revision afTG’s

regnskab.
• Rektor orienterede om APV’en. Det er generelt en meget fin APV, der giver indtryk af, at TG er et

godt sted at arbejde.
• Rektor orienterede om Rambølls evaluering af gymnasiereformen. Den viser, at lærerne på TG

generelt er fortrøstningsfulde i forhold til implementeringen af reformen.

5. Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
• Bestyrelsesformanden orienterede om proceduren og konkrete forhold om afslutningen af

indeværende bestyrelsesperiode, som er udgangen af april måned næste år.
• Charlotte Rybner Nielsen orienterede om, at skolerne i Tårnby har fået 2 AP-møllerprojekter.
• Charlotte Rybner Nielsen orienterede om, at folkeskoleeleverne fra i år skal føre en portofolio over

brobygningstiltag, herunder også besøg på gymnasier.

6. Fortsættelse af diskussion om bestyrelsens rolle og sammensætning, herunder evt, ændringsforslag til
vedtægter og forretningsorden

• Bestyrelsesformanden gennemgik tidsplanen for overgang til ny bestyrelse 2017-18. Der var
opbakning til planen.

• Forslag til vedtægtsændringer blev diskuteret. Herunder blev balancen mellem aftagerinstitutioner
og institutioner der leverer elever til TG diskuteret. Formanden understregede, at det er vigtigt, at få
en bestyrelse med forskellige kompetencer. Rektor understregede, at en del af ændringen til
vedtægtsændringen i forhold til bestyrelsens sammensætning afspejler et ønske om at sikre
kontinuitet i forhold til den linje den nuværende bestyrelse og formanden har lagt. På baggrund af
diskussionen laver rektor oplæg til en ny vedtægt til vedtagelse på det næstkommende
bestyrelsesmøde.

• Bilag til vedtægterne vedrørende skolens udbud blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
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