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< 17/03/22 ALLE
UDVALG Bestyrelsen - 24/05/2022   07/09/22 >

 Tidspunkt: tirsdag d. 24. maj 2022 kl. 15:00 - 18:30     Referent: BDJ  
 

Dagsorden  

Dagsorden til bestyrelsesmøde på Tørring Gymnasium 
24. maj 2022 kl. 15.00 – 18.30
 

Fra kl. 15.00 til ca. kl. 16 holder bestyrelsen møde sammen med Pædagogisk Råd med særskilt dagsorden. Derefter afholdes ordinært
bestyrelsesmøde med følgende dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Godkendelse og underskrift af referater fra mødet den 17. marts 2022

3. Gennemgang af bestyrelsens sammensætning og opgaver. Valg af formand og næstformand. 

Bilag 1 - Vedtægt for Tørring Gymnasium 2013.pdf (295kb)

Bilag 2 - BestyrelsesForretningsorden.pdf (223kb)

 4. 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.

5. Orientering om personaleændringer TAP-gruppen (orientering)

6. Kapacitet og studieretningsudbud for 2023 (beslutning)

a.  Det er UVM, som fastlægger gymnasiets kapacitet for 2023.

b.  Det foreslås at fortsætte med det samme udbud som i 2022. 

Bilag 3 - Forslag til udbud af studieretninger 2023.pdf (415kb)

7. Opfølgning på budget 2022 (orientering og beslutning)

Bilag 4 - Budgetopfølgning 2022 q2 - oversigt.pdf (198kb)

Bilag 5 - Budgetopfølgning 2022 q2 - detaljer.pdf (349kb)

8. Status på selvevalueringsrapport og opfølgningsplan (orientering)

9. Indsatsområder i det kommende skoleår: Skolekulturen og sårbare unge (orientering)

10. Evaluering af årets arbejde i bestyrelsen og drøftelse af bestyrelsens kommende opgaver.

11. Evt.

 

Referat      Offentligt

Ingen fraværende
 

Ingen bemærkninger til tidligere referater
 

Øvrige punkter:

Referat af bestyrelsesmøde 24. maj 2022 på Tørring Gymnasium.

Deltagere: Finn Gatten, Jacob Ejs, Kristian Thulesen Dahl, Annemette Glyngø, Lene Mathiasen, Marie Fruelund Damkvist (MF), Hans
Lindebjerg Legard (HL), Johanne Hoe Lønbæk og Hannah Elizabeth Kjærgaard, Tanja Huus Gulmann (TH), Johannes Grønager (JG) og
Bente Duedahl Jensen (ref.)

 

1. Dagsordenen blev godkendt.  

2. Referat af bestyrelsesmødet den 17. marts 2021 blev godkendt og underskrevet. 

3. Formanden gav en introduktion til bestyrelsens sammensætning og opgaver.

Bestyrelsen har det overordnede, strategiske blik på gymnasiet og bliver løbende orienteret om interne forhold og daglig drift.

Der afholdes normalt 4 møder årligt og derudover eventuelt et temamøde.

Bestyrelsen konstituerede sig med Finn Gatten som formand og Jacob Ejs som næstformand. 
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4. Bestyrelsen blev orienteret om, at gymnasiet opfylder målsætningen om ligeligt antal mænd og kvinder i bestyrelse og ledelse.

5. Der er ansat en ny kantineleder, og vores tidligere økonomimedarbejder vender tilbage til gymnasiet, da den nuværende fratræder sin
stilling. 

6. Fra 2023 er det ministeriet som fastsætter gymnasiets kapacitet.

I 2022/23 er studieretningsudbuddet ændret således, at studieretningerne med samfundsfag på B-niveau falder bort, idet der har været
for få, som ønskede disse studieretninger. Endvidere oprettes to nye studieretninger med samfundsfag A – tysk A og samfundsfag A –
fransk A.

Ud over studieretningsvalg har eleverne mulighed for at få deres fagønsker opfyldt via valgfag. Vi prioriterer at oprette hold i
kompetencegivende fag, selv med meget få elever.

Det blev vedtaget at studieretningsudbuddet i 2023/24 bliver det samme som i 2022/23.                              

7. Grundet Coronanedlukninger blev der i 2021 sparet på udgiften til vand, varme og el.

Der er blevet overført ½ mio kr. til vedligehold af bygninger til 2022, da det har været vanskeligt at skaffe håndværkere i 2021.

I budget 2022 er udgiften til varme øget med 100.000 i forhold til det oprindelige budget. Trods god produktion på vores solceller er el-
udgiften sat lidt op.

Den påtænkte asfaltering af P-pladsen er udskudt. 

Posten markedsføring dækker bl.a. annoncer og tryksager. De 600 timer til kommunikationsmedarbejdere ligger under lærerløn.

8. Gymnasiets kvalitetssystem blev præsenteret, da det er ved at blive opdateret, så det indeholder selvevalueringsrapporten og
opfølgningsplanen. På mødet blev rekruttering af nye elever præsenteret som et eksempel på, hvordan det nye system ser ud. 

9. På baggrund af elevtrivselsundersøgelsen er ’skolekulturen’ og ’sårbare unge’ valgt som handlingsplanens indsatsområder for 2022/23.

Vi ser et stigende antal elever med diagnoser og andre udfordringer. Det stiller ændrede krav til undervisningens gennemførelse,
gruppedannelse, elevoplæg mm.

Der vil på personalemøde 24/5, opstartstur 4-5/8 og pædagogisk dag den 6/10 blive arbejdet med hvordan vi forholder os til sårbare
unge i hverdagen. 

Kulturskabende aktiviteter er en vigtig del af vores skolekultur. I elevtrivselsundersøgelsen lægger eleverne vægt på at disse aktiviteter og
traditioner bliver genskabt efter Corona. Det er musical, gallafest, TAG festival, forårscafe, aktiviteter på tværs af klasser og årgange
m.m.

Vi vil fortsat have fokus på social trivsel og give eleverne hjælp og støtte til de aktiviteter, de selv organiserer.

10. Årets arbejde i bestyrelsen er forløbet ganske fint.

Fremover vil ’Hvad rører sig i gymnasieverdenen’ være fast punkt på dagsordenen og der vil blive givet en halvårlig opdatering på nye
tiltag.

Bestyrelsens årshjul udsendes med dette referat. 

11. En klasse kører et projekt i samarbejde med Compas Hedensted og en phd studerende fra Århus Universitet om vertical farming. Et
givende samarbejde og et godt undervisningsprojekt.

Der mangles tilforordnede til den kommende folkeafstemning. Måske det fremover kan være af interesse for gymnasiets elever, der er
flydt 18 år, at være tilforordnede. 

Mødedatoer i efteråret 2022 er den 7. september og den 6. december.
 

 

Historik   Vis søgefelt

Her finder du en Guide til udvalgsmodulet
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https://intra.toerring-gym.dk/intra/Help/Udv/udv-guide.html

