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< 27/11/18 ALLE
UDVALG Bestyrelsen - 18/03/2019   28/05/19 >

 Tidspunkt: mandag d. 18. marts 2019 kl. 16:00 - 18:30     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 
18. marts 2019 kl. 16.00 – 18.30

 

 

1.   Godkendelse af dagsorden

2.   Godkendelse af referatet af mødet den 27. november 2018 

 

3.   Årsrapport 2018
Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport og revisionsprotokollat for 2018.
Revisor deltager under dette punkt. 

Bestyrelsens stillingtagen revisors væsentlige anbefalinger og til
”Bestyrelsestjeklisten” fra UVM.

Bilag 1 - 2018_r_Tørring Gymnasium.pdf (226kb)
Bilag 2 - 2018_p_a_Tørring Gymnaisum.pdf (238kb)
Bilag 3 - 2018-Bestyrelsens-stillingtagen.docx (43kb)
Bilag 4 - 2018 Bestyrelsestjekliste.docx (47kb)

 

4.   Orientering om ansøgertal
Der er dags dato kommet 108 ansøgere til de kommende 1g klasser. Det
tegner til, at vi opretter 4 nye 1g klasser.
 

5.   Opfølgning på budget 2019 og drøftelse af budget 2020 (bilag)

Bilag 5 - Budgetopfølgning marts 2019 - oversigt.pdf (202kb)

Bilag 6 - Budgetopfølgning marts 2019 - detaljer.pdf (353kb)

STAMBUDGET 2020 - overblik.pdf (25kb)

STAMBUDGET 2020 - detaljer.pdf (41kb)
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6.   Orientering om ny struktur i ledelse og administration
Idet vicerektor går på pension pr. 1. august 2019, ønsker den resterende
ledelse en ny organisering i ledelse og administration, som ruster
organisationen til bedre at kunne tage vare på de økonomiske udfordringer,
der følger af omprioriteringsbidrag og faldende elevtal.

 

7.   Status på strategiprocessen
Bestyrelsen drøfter og tager stilling til udkast til mission, vision, værdier og
målsætning den 18. marts 2019.
Bestyrelsen deltager i PR-mødet den 23. maj 2019 hvor fokusområder og
handleplan drøftes.
Bestyrelsen tager stilling til formuleringen af strategien den 28. maj 2019.

Udkast til mission vision værdier og målsætning 2019.pdf (156kb)

 

8.   Orientering om drøftelser med Learnmark og Hedensted Kommune
om mulighederne for etablering af EUX
 

9.   Evt.
 

Referat      Offentligt

Ingen fraværende
 

Ingen bemærkninger til tidligere referateter
 

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 18. marts 2019 på Tørring Gymnasium.

 

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Hans Lindebjerg Legard,
Helene Kjær Knudsen, Stinna Victoria Østergaard, Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen (ref.)

Revisor Uffe Black Jensen deltog under punkt 3

 

Afbud fra Lisbeth Katborg Bjerre og Inger Lehmann

 

 

1. Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Referat af bestyrelsesmødet den 27. november 2018 blev godkendt og underskrevet.

   

https://intra.toerring-gym.dk/php/udvenclget/17+3344+a+7/Udkast%20til%20mission%20vision%20v%C3%A6rdier%20og%20m%C3%A5ls%C3%A6tning%202019.pdf
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3. Revisor gennemgik årsrapporten 2018. Revisor tilføjede, at der er en nuanceret ledelsesberetning, skolen
har et højt karaktergennemsnit og på trods af nedgang i elevtal et fornuftigt regnskabsresultat. Ajourføring af
regnskabsinstruksen efter indførelse af Aqoola er i proces. Den nye ferielov betyder ingen væsentlige
ændringer for Tørring Gymnasium.

 

Under gennemgang af revisionsprotokollat 2018 bemærkes pkt 3.1 ’opfølgning på foregående års
revisionsprotokollat’ - her er alle tre forhold afklaret og afsluttet.

Et alment gældende forhold på gymnasier er, at superbruger på regnskabssystemet også er daglig bruger af
samme system. Ifølge ny retningslinje skal disse funktionsadskilles, hvilket vil ske i 2019.

 

4. Tørring Gymnasium har 109 ansøgere til 1g august 2019. Heraf skal 10 til optagelsesprøve og 7 er
erklæret ’ikke uddannelsesparate’.

Vi forventer at oprette 4 nye 1g klasser og med afgang af 5 studenterklasser til sommer går vi samlet en
klasse ned i skoleåret 2019/20.

Der er generelt faldende ansøgertal til gymnasierne i Region Midt. Gymnasierne i Vejle har ikke ansøgertal
over deres eventuelle kapacitetsbegrænsning, så det forventes ikke, at der bliver nogen ansøgere at fordele.

 

Bestyrelsen har skrevet til regionerne Midt og Sydjylland med anmodning om, at Tørring Gymnasium
kommer i fordelingsudvalg med Vejle gymnasierne i stedet for som nu med gymnasierne i Horsens. Det
falder mere naturligt i forhold til vores optagelsesområde.

 

5. Budget 2019 viser et underskud på 190 t.kr. På baggrund af igangværende arbejde med planlægning af
skoleåret 2019/20 er foretaget en budgetfremskrivning til 2020, som viser et underskud i 2020 på 940 t.tr.

Rektor orienterede om, at behovet for undervisere i kommende skoleår er 30 årsværk og vi har 33 årsværk
pt. Indregnet kendte faktorer som naturlig afgang, ønsker om nedsat tid og optøning af 3000 timer fra
’fryseren’ kan det betyde, at det bliver nødvendigt at nedbringe antallet af undervisere med én.

Bestyrelsen tilsluttede sig strategien om at imødegå halvdelen af underskuddet i budgetoverslag 2020 og
dernæst se tiden an, hvad bliver nødvendigt at gøre næste år.

 

6. Rektor orienterede om ny struktur i ledelse og administration.

Vicerektor går på pension 1/8-2019. Der fortsættes med 3 personer i ledelsen og en styrkelse af
kompetencerne på budget og økonomisiden i sekretariatet. Det betyder afskedigelse af en medarbejder og
ansættelse af en anden med videregående uddannelse inden for økonomi.

En del af de opgaver rektor og vicerektor varetager i dag bliver overflyttet til økonomimedarbejderen og
rektor overtager time- / fagfordelingen.

Disse tiltag vil samlet give en besparelse på 200 t.kr.

 

7. Forslag til ny formulering af gymnasiets mission, vision, værdier og målsætning blev drøftet. Der blev talt
om, at vi i mission og vision ikke adskiller os så meget fra andre gymnasier. At vi skal indkredse hvem vi er,
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hvad vores ambition er, at vi har noget andet at byde på, og at her er højt til loftet. Vi skal udtrykke mere
begejstring og skabe den gode fortælling i baglandet.

Elevrepræsentanterne i bestyrelsen siger: ’her er kreativitet, livsglæde, man klæder sig pænt på, når der er
fest og vi har færre kliker end andre steder’.

 

Rektor og Jacob Ejs arbejder videre med forslag, der er klar til PR-mødet den 23. maj.

 

8. Der pågår drøftelser med Learnmark og Hedensted Kommune om eventuelt samarbejde om EUX. Ideen
er, at EUX-gymnasiedelen afvikles på Tørring Gymnasium, -erhvervsdelen på Learnmark og -praktikdelen
på virksomheder i Hedensted.

Kan der skabes naturlig sammenhæng med gymnasiet? Kan det overvejes at tage udgangspunkt i, hvilke
behov virksomhederne har for arbejdskraft, og hvordan de kan honoreres uddannelsesmæssigt?

Punktet er til fortsat dialog.

 

9. Intet til eventuelt. 

 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet

https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?shm:3344
https://intra.toerring-gym.dk/intra/Help/Udv/udv-guide.html

