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 Tidspunkt: tirsdag d. 8. december 2020 kl. 16:00 - 18:30     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 
8. december 2020 kl. 16.00
 

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat fra mødet den 1. september 2020

3. Forårets mødedatoer

    Der er følgende datoer i forslag til møder i foråret 2021: 18/3 og 1/6. Hvis bestyrelsen ønsker at deltage i et PR-møde igen i det kommende forår, kan det være 3/3 eller 27/5

4. Opfølgning på Vedligeholdelsesplanen (orientering)

    De realiserede vedligeholdelsesopgaver i 2020 og vedligeholdelsesplanen for 2021 præsenteres. Vedligeholdelsesplanen anvendes i forbindelse med budgetlægningen.

    Bilag 1 - Vedligeholdelsesplan 2021.pdf (532kb)

5. Budgetopfølgning 2020 (orientering og drøftelse)

    Det ser i øjeblikket ud til, at vi ender 2020 med et overskud på ca. 1.000.000 kr. Der var oprindeligt budgetteret med et overskud på ca. 200.000 kr. Det forbedrede resultat
skyldes primært besparelser i forbindelse     med coronasituationen, idet mange aktiviteter er blevet aflyst – fx studieture, ekskursioner og efteruddannelse.

    Bilag 2 - Budgetopfølgning 2020 Q4 - oversigt.pdf (206kb)

    Bilag 3 - Budgetopfølgning 2020 Q4 - detaljer.pdf (349kb)

6. Budget 2021 – og udsigten de følgende år (beslutningspunkt)

    Med den forudsætning at der til foråret kommer ansøgere til 4 stx-klasser, må vi forvente et mindre underskud i 2021. En eventuel oprettelse af en EUX-klasse vil ikke ændre dette
billede.

    Bilag 4 - Budgetforslag 2021 - oversigt.pdf (203kb)

    Bilag 5 - Budgetforslag 2021 - detaljer.pdf (349kb) 

7. Opfølgning på rekrutteringsstrategien (orientering)

    Coronasituationen har ændret vilkårene for vores rekruttering. Orientering om nye tiltag i den forbindelse.

8. Nøgletal for sygefravær (orientering)

    Bestyrelsen følger systematisk sygefraværet på årlig basis. Opgørelsen for 2019 og de første 10 måneder af 2020 er klar og kan sammenlignes med de forrige år.

    Bilag 6 - Sygefravær 2013-20.pdf (408kb)

9. Eventuelt

 

Referat      Offentligt

Ingen fraværende
 

Ingen bemærkninger til tidligere referater
 

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 8. december 2020 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen,

Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Jeppe Nyholm Jørgensen, Johanne Hoe Lønbæk, Tanja Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen
(ref.),

Afbud fra Lisbeth Katborg Bjerre  

1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat af bestyrelsesmødet den 1. september 2020 blev godkendt.      

3. I foråret 2021 er der bestyrelsesmøde den 18. marts kl. 16-18.30 og den 27. maj sammen med PR-møde kl. 14 og derefter ordinært bestyrelsesmøde kl. 16-18.30.

4. Vedligeholdelsesplanen for 2021 blev præsenteret og rektor orienterede om evt. forsikringssag i forbindelse med konstruktionsfejl på murværket.

Da skolen overtog bygningerne blev prisen fastsat med fradrag for vurderet vedligeholdelsesefterslæb. Derudover var der 10 års frist til angivelse af fejl og mangler. Da denne frist er
passeret den 1/1-2020 er der ikke noget at hente. Zeni arkitekter har vurderet at udbedring vil koste ca. 2 mio kr.

Renoveringsplanen er udarbejdet med denne nye viden og murværket renoveres løbende.

5. Budgetopfølgning 2020 viser et overskud på 1,3 mio kr.

Uforbrugte efteruddannelsesmidler fra ministeriet og uforbrugt tilskud til ekstra rengøring i forbindelse med Covid-19 må forventes at skulle tilbagebetales.

Vi har lidt større taxameter indtægt grundet flere elever end oprindelig budgetteret og et mindre forbrug til kurser og studieture på grund af Covid-19.

Endnu vides ikke om vi får taxametertilskud for de omlagte brobygningsaktiviteter.

Der arbejdes på at arrangere en form for erstatning for den aflyste musical.

6. Budget 2021 viser et underskud på ca. 400 t.kr. Der regnes med 4 nye 1g klasser, mindre lærerløn pga færre fastansatte lærere. Der er ikke indregnet EUX elever. Revision af
taxametersystemet afventes. Den netop vedtagne finanslov, der giver flere penge til gymnasierne, vil sandsynligvis betyde, at dette underskud udlignes.

Bestyrelsen godkendte budget 2021.

7. Vicerektor gav en opfølgning på rekrutteringsstrategien under de Coronaramte forudsætninger. Uddannelsesmesser, brobygning og introduktionskurser, musical og forårskoncert er
aflyst.

TG har været på biografreklamer, radiospots, bannerreklamer, aviser, plakater, virtuel uddannelsesmesse i Horsens samt virtuel uddannelsesaften i Vejle.

Vi er i tæt dialog med UU-vejlederne på Nr. Snede skole og Klovborg friskole.

I Horsens / Hedensted er der etableret obligatorisk orientering i 9. klasserne, hvor Tørring Gymnasium besøger Rask Mølle skole, Brædstrup skole, Løsning skole og Lundskolen.

Tilsvarende for 8. klasserne i uge 9–16 i 2021.

Vicerektor besøger løbende skolelederne på grundskolerne i vores opland, og lærere laver undervisningsforløb med f.eks. Thyregod, Bøgballe, Jelling Friskole samt Grejs Friskole.

Der har været reklameret for EUX via undervisningsaktiviteten ’Byg en bro’, film til UU-centre og grundskoler samt virtuel infoaften, som præsenterede uddannelsen, men det har ikke
givet nogen henvendelser.

Åbent hus og orienteringsaften holdes som planlagt men med færre lærere end sædvanligt.

8. Rektor orienterede om nøgletal for sygefravær. Det korte sygefravær ligger stabilt under 1% og det lange sygefravær skyldes flere tilfælde af langtidssygdom.

9. Intet til eventuelt. 
 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet


