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Bestyrelsen - 27/05/2021

Tidspunkt: torsdag d. 27. maj 2021 kl. 16:00 - 18:30

23/09/21 >

Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium
27. maj 2021 kl. 16.30 – 18.30
1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse og underskrift af referater fra møderne den 8. december 2020 og 18. marts 2021.

3.

Måltal og politik for ligestilling i ledelsen (orientering)
Årets aktuelle måltal for ligestilling er indberettet til ministeriet. Målsætningen om at der
skal være 2 personer af hvert køn repræsenteret blandt de udefrakommende medlemmer
af bestyrelsen er opfyldt. I den daglige ledelse er der også fortsat en ligelig kønsfordeling.

4.

Nedlæggelse af udbuddet af EUX (orientering)
Der har i dette forår været 5 ansøgere til udbuddet af EUX på Tørring Gymnasium.
Selvom det er en pæn fremgang i forhold til sidste år, er der ikke grundlag for at oprette
en klasse. Efter drøftelse med lederen af UU-Hedensted er vi enige med Learnmark om at
nedlægge udbuddet.

5.

Fastlæggelse af kapacitet og studieretningsudbud for 2022 (beslutning)
a.
b.

Det indstilles, at vi fastholder en kapacitet på 5 klasser i 1.g.
Der foreslås en mindre justering for de sproglige studieretninger med henblik på at
kunne få en mere hensigtsmæssig klassedannelse.
Bilag 1 - Forslag til udbud af studieretninger 2022.pdf (47kb)

6.

Opfølgning på budget 2021 (orientering og drøftelse)
Bilag 2 - Budgetopfølgning 2Q 2021 - oversigt.pdf (39kb)
Bilag 3 - Budgetopfølgning 2Q 2021 - detaljer.pdf (50kb)

7.

Selvevalueringsrapport og opfølgningsplan. Orientering om status.
Bilag 4 - Selvevalueringsnotat 2021.pdf (96kb)

8.
9.

Indsatsområder i det kommende skoleår. Genetablering af skolekulturen efter endnu et år med
Corona.
Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens kommende opgaver.

10. Evt.
https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?m:3477
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Godkendt

Ingen fraværende
Ingen bemærkninger til tidligere referater
Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 27. maj 2021 på Tørring Gymnasium.
Deltagere: Finn Gatten, Inger Lehmann (IL), Jeppe Nyholm Jørgensen, Johanne Hoe Lønbæk, Tanja
Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og
Bente Duedahl Jensen (ref.),
Afbud fra Christian Christiansen, Jacob Ejs, Lisbeth Katborg Bjerre og Hans Lindebjerg Legard (HL),
Ikke mødt: Kirsten Terkilsen
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 18. marts 2021 blev godkendt.
Referaterne fra 8. december 2020 og 18. marts 2021 blev underskrevet.
3. Årets måltal for ligestilling er på Tørring Gymnasium opfyldt både i bestyrelsen og den daglige
ledelse.
4. EUX på Tørring Gymnasium har været udbudt to år. På grund af manglende søgning nedlægges
udbuddet efter aftale med Learnmark Horsens og UU Hedensted.
5. Bestyrelsen besluttede at fastholde en kapacitet på 5 klasser.
I forbindelse med udbud af studieretninger for 2022 blev diskuteret en mindre ændring i de sproglige
studieretninger. Det foreslås at studieretning nr. 7 og 8 sammenlægges til
EN–SP–Ty/FR samt at nr. 10 og 11 sammenlægges til EN–Sa-TY/FR.
Det vil ikke give færre valgmuligheder for eleverne men vi vil kunne undgå 4-5 studieretninger i én
klasse.
Bestyrelsen støtter den løsning, som skolen vurderer vil tilgodese flest muligt af elevernes ønsker.
Bestyrelsen bemyndiger den daglige ledelse til at drøfte udbuddet af sproglige studieretninger med
sproglærerne og eventuelt efterfølgende justere udbuddet.
6. Budgetopfølgning 2021 viser et underskud på ca. 540.000 kr.
Under nedlukningen har der været et større frafald end forventet, hvorfor undervisningstaxameteret
bliver mindre.
De 300.000 kr. vi har fået til ekstraundervisning ifm Corona betyder, at der ikke optøs timer fra fryseren.
For censur og eksamen er der budgetteret på sædvanligt niveau men den faktiske udgift forventes at
bliver mindre.
7. Selvevalueringsnotat 2021 blev præsenteret. Notatet er en del af gymnasiets kvalitetskontrol.
Corona nedlukningen har vanskeliggjort opfølgning på elevtrivselsundersøgelse 2020, f.eks. har det ikke
været muligt at have drøftelser med elevrådet. Opfølgning er påbegyndt, efter vi har fået eleverne tilbage
på skolen og er blevet udført på klasseniveau.
Det bemærkes at der generelt har været mindre fravær under nedlukning med virtuel undervisning.
Handlingsplanen fra medarbejdertrivselsundersøgelsen 2020 har det heller ikke været muligt at arbejde
med. Der bliver gennemført en ny undersøgelse i foråret 2022.

https://intra.toerring-gym.dk/php/udv/udv.php?m:3477
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8. Indsatsområder i 2021/22 har Kulturskabende aktiviteter som overordnet tema.
Under Corona har vi været udfordret på alle de aktiviteter vi normalt har, som fortæller hvem vi er. Også
i forbindelse med rekruttering. Det er vigtigt vi forholder os til ordene i vores strategi ’sammen gør vi
TG til noget særligt’.
Der er nedsat en arbejdsgruppe til at kortlægge sociale og faglige aktiviteter på tværs.
Oplægget, der blev givet under dette punkt, vil blive gentaget på næste møde med opfølgning på de
aktiviteter, som er iværksat.
9. Bestyrelsen evaluerede årets arbejde og drøftede kommende opgaver.
Bestyrelsen ønsker at fastholde det årlige møde med lærerne, hvor karrierelæring kan være et tema på
næste fællesmøde med PR.
Bestyrelsen er blevet præsenteret for skolens rekrutteringsstrategi og måske er der andre områder, der
ligeledes kan opkvalificere grundlaget for bestyrelsens arbejde og stillingtagen.
Vi skal sikre, at strategi og virkelighed hænger sammen, og have en passende balance mellem drift og
udvikling med et stadigt blik på at være et attraktivt gymnasium.
Ministeriet stiller i brev af 1/5-2021 krav om at skolen senest den 1/11-2021 har en strategi for finansiel
risikostyring.
Det blev aftalt, at JG har et forslag klar til næste bestyrelsesmøde.
10. Forslag til bestyrelser i efteråret 2021:
torsdag den 23/9
mandag den 6/12 sammen med PR-møde

Historik

Vis søgefelt
Her finder du en Guide til udvalgsmodulet
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