Tårnby Gymnasium & HF

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, tirsdag 13. juni 2017
Til stede: Jens Andersen, Allan 5. Andersen, Anni Scheye, Charlotte Rybner Nielsen, Jens Erik Mogensen,
Tobias Høygaard Lindeberg, Thomas Hansen, Oskar Kloppenborg Vellev, Mette Ringsted og Sune de
Montgomery Nørgård som referent.
Afbud: Kinna Høybye, Bathsheba Pauline Oghomi-Hansen
Mødet startede med, at Oskar Kloppenborg Vellev blev budt velkommen som nyt bestyrelsesmedlem.
1) Godkendelse af dagsorden
• Dagsordenen blev godkendt.
2) Underskrivelse af referat fra sidste møde
• Referatet blev underskrevet.
3) Orientering fra rektor
• Rektor fremlagde ansøgertallene, samt oversigten over, hvor mange elever der p.t. optages på TG.
• TG har accepteret at oprette en ekstra klasse for at kunne tage imod en række henviste elever, der
ellers skulle meget langt væk.
• Hvis TG får væsentligt flere ansøgere til HF, er skolen muligvis nødt til at oprette en fjerde klasse.
• Rektor orienterede om, at der forventeligt kommer en ny optagebekendtgørelse.
• TG indgår en samarbejdsaftale med det administrative fællesskab Gymnasiefællesskabet, der
fremover vil tage sig af en række administrative opgaver for skolen.
4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer
• Jens Erik Mogensen fortalte, at KU vil indgå i et konsortium, der vil stå for teoretisk pædagogikum.
5) Økonomi, Regnskab 1. kvartal 2017
o
Budgetopfølgningen blev godkendt.
6)TG ital pr 1. juni 2017
• TG-i-tal blev drøftet. Generelt er nøgletallene meget gode. Specielt fraværet er faldet betydeligt.
• Der var en diskussion af, hvorvidt der kan opnås en forøget indsigt ved at afsætte ressourcer til at
udarbejde yderligere oversigter. Herunder blev det diskuteret i hvilken detaljegrad det giver mening,
at der udarbejdes materiale til bestyrelsen i forhold til, at de udarbejdede statistikker skal kunne
anvendes som styringsredskab.
7) Status på Handlingsplan 2016-17
• Rektor redegjorde for, at der i løbet af året er foretaget en væsentlig organisationsændring, hvor
ledelsen er blevet mindre, og en række opgaver er lagt ud til sekretariatet og som lærerhverv.
• Status på Handlingsplan 2016-17 blev vedtaget.
8) Årshjul 2017-18 (ny version)
• Årshjulet blev godkendt.
9) Optagekapacitet 2018-19
• Der var opbakning til den foreslåede optagekapacitet.
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