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Tidspunkt: torsdag d. 23. september 2021 kl. 16:00 - 18:30

08/12/21 >

Referent: BDJ

Dagsorden

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium
23. september 2021, kl. 16.00 – 18.30

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referat fra forrige bestyrelsesmøde

3. Kapacitet og studieretningsudbud (orienteringspunkt)
Bestyrelsen har på sidste møde fastlagt en uændret kapacitet på 5 stx-klasser i det kommende skoleår. Bestyrelsen har efter
drøftelser på sidste møde bemyndiget ledelsen til at foretage justeringer af studieretningsudbuddet. Det kommende udbud af
studieretninger fremgår af bilaget. Formålet med ændringen er at opnå en valgproces med færre omvalg og en bedre pakning
af eleverne i studieretninger og klasser.
Bilag 1 - Udbud af studieretninger 2022.pdf (400kb)

4. Status på optag af nye elever 2021 (orienteringspunkt)
Efter et søgetal på 106 ansøgere den 1. marts er der kommet lidt flere til hen over foråret og sommeren. Samtidig har der
været et mindre frafald. Det aktuelle elevtal i 1.g er nu 110 elever.

5. Opfølgning og justering af budget 2021 (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 2021 er budgettet for 2021 justeret. De foreslåede justeringer giver ikke anledning til en
væsentlig ændring af forventningen til årets endelige resultat.
Bilag 2 - Budget 2021 Q3 + 4 år oversigt.pdf (208kb)
Bilag 3 - Budget 2021 Q3 + 4 år detaljer.pdf (365kb)

6. Strategi for finansiel risikostyring (orientering og beslutningspunkt)
Det er et krav fra undervisningsministeriet, at vi inden 1. november 2021 skal have fastlagt en strategi for finansiel
risikostyring. Vi skal herunder udarbejde 5-årige budgetter herunder likviditetsbudgetter og årligt foretage en
rentefølsomhedsanalyse. Budgettet for de første 5 år er indarbejdet i budgetopfølgningen for 2021.
Bilag 4 - Likviditet 2019-25.pdf (620kb)
Bilag 5 - Strategi for finansiel risikostyring.pdf (417kb)

7. Nøgletal: Eksamensresultat, gennemførelse og fravær (orienteringspunkt)
Bilag 6 - Nøgletal for elever 2021.pdf (534kb)

8. Høring om ændringer i skolens studie- og ordensregler
Som følge af den nye rygelov, som er trådt i kraft fra 1. august 2021, skal skolens studie- og ordensregler tilpasses denne lovgivning.
Ændringerne står med rødt.
Bilag 7 - Studie- og ordensregler på TG v2021-08.pdf (159kb)

9. Indsatsområder i dette skoleår (orienteringspunkt)
Genetablering af skolekulturen efter endnu et år med Corona.
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10. Evt.

Referat

Godkendt

Ingen fraværende
Ingen bemærkninger til tidligere referater
Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 23. september 2021 på Tørring Gymnasium.
Deltagere: Christian Christiansen, Jacob Ejs, Kirsten Terkilsen, Inger Lehmann (IL),
Hans Lindebjerg Legard (HL), Johanne Hoe Lønbæk, Hannah Elizabeth Kjærgaard,
Tanja Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og Bente Duedahl Jensen (ref.),
Afbud fra Finn Gatten, Lisbeth Katborg Bjerre
1. Dagsordenen blev godkendt.
2. Referat af bestyrelsesmødet den 27. maj 2021 blev godkendt og underskrevet.
3. Fra 2023 er det ifølge aftalen om elevfordeling ministeriet som fastsætter kapaciteten på gymnasierne.
I studieretningsudbuddet for 2022/23 er to sproglige studieretninger med samfundsfag på B-niveau faldet bort. De var kun søgt af få
elever og var vanskelige at samlæse med andre studieretninger.
I stedet er oprettet to nye studieretninger med hhv. fransk A og tysk A i kombination med samfundsfag A. Derved får eleverne mulighed
for kun at have fire fag på A-niveau selvom de ønsker 2. fremmedsprog på A-niveau.
4. Fra 106 ansøgere pr. 1. marts har lidt tilgang og frafald resulteret i 109 1g elever dags dato.
5. Budgetopfølgning 2021 viser et forventet underskud på 370 t.kr.
De ekstra tilførte midler til fagligt løft grundet Covid-19 betyder at udgift til lærerløn er steget tilsvarende.
6. Ministeriet har indført krav om at skolen skal udfærdige en strategi for finansiel risikostyring herunder lave 5 årige budgetter,
likviditetsbudget og rentefølsomhedsanalyse.
I de 5 årige budgetter er regnet med nuværende elevtal og antal ansatte, løn og øvrige omkostninger er fremskrevet.
Fra 2022 er alle ekstra tilskud faldet bort. Der afventes ny taxameterreform, som forventes at tilgodese de små gymnasier samt en
elevfordelingsreform, der træder i kraft i 2023.
Bestyrelsen drøftede det af rektor og formandskabet udfærdigede forslag til finansiel strategi. Særligt var der to opmærksomhedspunkter.
Hvilken status har dokumentet, som indeholder både formuleringer, som peger i retning af hensigtserklæring og mere faste
formuleringer?
Hvilken juridisk situation, ansvarsmæssigt, bringer det bestyrelsen i, såfremt punkt 2.11 tages i anvendelse?
Det er bestyrelsens ansvar at tage strategien op til kritisk revision en gang om året.
Strategi for finansiel risikostyring blev vedtaget og underskrevet.
7. Bestyrelsen blev givet en kort orientering om nøgletal for elever 2021. Det bemærkes særligt at en målrettet indsats har resulteret i et
faldende skriftligt fravær.
8. Foranlediget af den ny lov om røgfri skoletid fra 1/8-2021 er skolens studie- og ordensregler blevet tilpasset.
Skoletid defineres som tidsrummet kl. 8-16 i det omfang, man befinder sig på eller i nærheden af skolen. På studieture er skoletid den
programlagte tid. En af skolens studievejledere har til opgave at hjælpe og støtte nikotinafhængige elever til at fungere uden nikotin i
skoletiden og evt. komme ud af afhængighed.
Elevråd, SU og PR er blevet hørt om ændringerne. Der er informeret om de nye regler i alle klasser og på hjemmesiden.
9. Indsatsområderne i 2021/22 er genskabelse af skolekulturen.
Fællesskabet har været kraftigt udfordret under Coronanedlukningen, f.eks. har vores 2.g elever ikke oplevet en gymnasiefest og ingen af
vores elever har været med til musical.
Aktivitetsudvalget suppleret med tre lærere danner en arbejdsgruppe til etablering af kulturskabende aktiviteter.
Fællesmøder er relanceret i ny ramme, hvor klasserne på skift er værter og bl.a. vælger en fællessang. Sidste weekend i januar bliver
opført en teaterkoncert, hvor 168 af vores elever har meldt sig som deltagere, sprogdag på tværs af klasser og studieretningsdag er blot
nogen af de aktiviteter, der er sat i værk, og som nu kan genoptages.
I uge 41 tager 10 elever til ’Northern Star Academy’ i Zambia, som vore elever samler ind til en gang om året som støtte til, at nogen af
deres elever kan læse videre på High School.
I efteråret bliver der en aften med højskole fællessang, medio januar politikertræf med politikere, der er studenter fra TG og den 3.
februar et foredrag med Mikkel Beha.
Efter skolestarten har vi holdt jubilarfest og der har været PR-møde en fredag eftermiddag med efterfølgende personalefest. Der har
været stor forståelse og opbakning fra personalet for at komme i gang igen.
De pædagogiske indsatsområder er karrierelæring og faglig læsning.
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10. Næste bestyrelsesmøde er den 8. december kl. 16 -18.30

Historik

Vis søgefelt
Her finder du en Guide til udvalgsmodulet
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