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Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium
1. september 2020, kl. 16.00 – 18.30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

3. Fastlæggelse af kapacitet og studieretningsudbud (beslutningspunkt)
Bestyrelsen skal tage stilling til gymnasiets kapacitet. Ledelsen indstiller, at kapaciteten uændret bliver 5 stx-klasser og 1 eux-klasse i det kommende skoleår.
Ledelsen indstiller, at vi fortsætter med det samme udbud af stx-studieretninger som hidtil, da dette har vist sig at være godt og stabilt i forhold til elevernes valg og
klassedannelsen.
Bilag 1 - Forslag til udbud af studieretninger 2021.pdf (410kb)

4. Status på optag af nye elever 2020 (orienteringspunkt)
Efter et søgetal på 104 ansøgere den 1. marts er der kommet flere til hen over foråret og sommeren. Man kan overveje, om det måske vil være en mulighed at oprette
5 studieretningsklasser efter grundforløbet.

5. Opfølgning og justering af budget 2020 (orientering og beslutningspunkt)
De samlede tilskud og lønudgiften for resten af kalenderåret er nu kendte. På baggrund af dette samt en analyse af det aktuelle forbrug indtil august 2020 er budgettet
for 2020 justeret. De foreslåede justeringer giver ikke anledning til en væsentlig ændring af forventningen til årets endelige resultat.
Bilag 2 - Budgetopfølgning 2020 Q3 - oversigt.pdf (205kb)
Bilag 3 - Budgetopfølgning 2020 Q3 - detaljer.pdf (349kb)

6. Foreløbigt Budget 2021 – hvordan ser det ud? (orienteringspunkt)
Orientering om følgerne af den forventede elevtilgang og udviklingen i lønudgifter for budget 2021 samt de økonomiske konsekvenser af at oprette 5
studieretningsklasser i 1.g.
Bilag 4 - Foreløbigt budget for 2021.pdf (202kb)

7. Nøgletal: Eksamensresultat, gennemførelse og fravær (orienteringspunkt)
Bilag 5 - Nøgletal elever 2020.pdf (534kb)

8. Evt.

Referat

Offentligt

Ingen fraværende
Ingen bemærkninger til tidligere referater
Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 1. september 2020 på Tørring Gymnasium.
Deltagere: Finn Gatten, Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Inger Lehmann (IL), Hans Lindebjerg Legard (HL), Jeppe Nyholm Jørgensen, Tanja Huus Gulmann (TH),
Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen (ref.),
Afbud fra Lisbeth Katborg Bjerre og Anders Krogh Bjelskou
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 28. maj 2020 blev godkendt.
3. Bestyrelsen fastlagde kapaciteten i 2021/22 til 5 stx-klasser og 1 eux-klasse.
Det foreslåede udbud af studieretninger blev vedtaget.
Der spørges til, hvordan vi styrker valget af de naturvidenskabelige studieretninger, idet der især har været en faldende søgning til studieretningerne med fysik og kemi.
4. Siden ansøgningsfristen 1. marts, hvor vi havde 104 nye 1.g’ere, har der været en nettotilvækst, så vi nu er oppe på 115. Det giver anledning til overvejelser om eventuelt at
oprette 5 studieretningsklasser efter grundforløbet. I så fald skal vi gerne op på 120 1.g’ere. Beslutningen afhænger også af, hvordan de fordeler sig efter studieretningsvalg.
En lang række fordele knytter sig til at oprette 5 i stedet for 4 studieretningsklasser.
Heriblandt at jo færre studieretninger en klasse består af, jo mere er eleverne sammen, der er bedre mulighed for at udleve ’eleven i fokus’ og muligvis har det betydning for
gennemførelsesprocenten. Vi skal have plads til nye elever, der kommer til i 2g og endelig kan det have effekt på fortællingen om Tørring Gymnasium.
6. Rektor præsenterede et overslag over foreløbigt budget 2021 for så vidt de elevafhængige poster. Med 4 studieretningsklasser vil resultatet være +300 t.kr. Med en ekstra klasse vil
optøning fra fryser ikke være aktuelt. En ekstra klasse koster ca. 600 t.kr.
5. Budgetopfølgning Q3 blev gennemgået. Ekstra 10 elever er indregnet tillige med større refusioner på grund af langtidssygdom. Da der grundet Corona ikke har været afviklet
mange eksamener i år er udgiften hertil og deraf følgende refusion fra censorudligningsordningen justeret ned. Af samme årsag er der ekstra udgifter til rengøring og mindre
omsætning i kantinen.
7. Rektor orienterede om årets nøgletal.
Fraværet er faldet på alle tre årgange i forbindelse med Corona-nedlukningen.
Frafaldet varierer set over en periode på de sidste 12 år meget fra år til år. Det virker til at frafaldet i høj grad er vilkårligt. Vores indsatser har selvfølgelig betydning for den enkelte
elev, men i det store billede har de tilsyneladende kun marginal betydning.
Vi er selvfølgelig opmærksomme på årsager til frafald og gør brug af forskellige tiltag for fastholdelse. Her kan nævnes intro arrangementer, lærerteams, klassemøder og nem adgang
til samtale med studievejledere og eventuelt mentorer.
8. Undervisningsministeriet har meddelt at gennemgangen af Tørring Gymnasiums årsrapport for 2019 og tilhørende revisionsprotokollat ikke har givet anledning til bemærkninger.
Skolen har fra ministeriet modtaget et høringsbrev om ’indgåelse af aftaler om finansielle instrumenter efter 22. juni 2020.’ Tørring Gymnasium har ikke indgået sådanne aftaler efter
denne dato.
De umiddelbare skader på udvendigt murværk er udbedret. Når vi har ingeniørens rapport, vil vi i samarbejde med Munkensdam Gymnasium rejse en forsikringssag ved Statens
Selvforsikring.
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