Tønder
Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag den 5. september 2017 kl. 15.15-17.15
Til stede: Jan Peter Jensen, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Leif Høgh Jensen, Gunnar
Eggert Jørgensen, Johnny Weile, Anna Amby Frejbæk og Detlef Dohrn.
Der er afbud fra Birthe Friis Mortensen, Milad Safi, Winona Herold.
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under behandling af punkt 3.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Anna:
-

Den nye reform er i gang for de otte nye klasser. Forløbene er velplanlagte, og
opstarten har været fin, men for enkelte stx-elever er starten turbulent pga. den nye
struktur
Vi har sagt farvel til Patrick, der har været i praktik i teknisk afdeling i et år. Og
goddag til Helene, der er årsvikar i samfundsfag og historie samt Maria, der er vikar i
en kort periode
Vi har lærerudlån til Det Blå Gymnasium og Marieskolen, og vi låner en latinlærer fra
Det Blå Gymnasium
Vi har midlertidigt fået nyt rengøringsfirma
Vi har været i dialog med uvm om, hvordan vi fortsat kan udbyde tysk A-niveau på 2
år for elever med særlige forudsætninger
Vi har ansøgt uvm om at oprette en studieretning med idræt B
Vi har holdt skolens fødselsdag på en ny måde, bl.a. var vi til Skolekoncert i
forbindelse med Tønder Festivalen
En udendørs skakbane er blevet indviet af kommunen, Marieskolen og os
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-

AF deltager/har deltaget i jubilæum på Kolding Gymnasium og Haderslev
Katedralskole. Tager desuden til Esbjerg til en workshop om de videregående
uddannelser i Esbjerg, arrangeret af Business Region Esbjerg.

Johnny Weile:
Den nye reform har præget skolestarten.
Introturen til Kollund er i år gennemført med et nyt koncept og med fokus på
teambuilding.
Der er mini-naturvidenskabelig festival for folkeskoleelever til januar.
Gunnar Eggert Jørgensen:
De nye elever screenes i både dansk og matematik. Efterfølgende er udvalgte elever
indkaldt til samtaler med gode råd og evt. opfølgende ordblindetest.

3.

Halvårsregnskabet.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.
Endvidere fremlagde Jakob Vittendorff en prognose for budget 2017.

4. Rektors resultatlønskontrakt 2016-17.

Bilag 2

Resultatlønskontrakten for 2016-17 blev gennemgået.
Bestyrelsen fastlagde en udmøntning på 98% og gav udtryk for meget stor tilfredshed
med de opnåede resultater.
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5. Rektors resultatlønskontrakt 2017-18.

Bilag 3

Den nye resultatlønskontrakt for 2017-18 blev gennemgået og godkendt.
Vedrørende indsats mod frafald:
Målet omformuleres, så der i målbeskrivelsen indgår en kortlægning af, hvor udmeldte
elever kommer hen efter udmeldelsen.

6. Oprettelse at studieretninger for skoleåret 2017-18.

Bilag 4

Bestyrelsen godkendte udbuddet af stx-studieretninger og af hf-fagpakker.

7. Godkendelse af klassekvotienter for skoleåret 2017-18.
Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne for begynderklasserne.

8. Eventuelt.

Næste møder:
Tirsdag d. 28. november 2017
Tirsdag d. 20. marts 2018
Tirsdag d. 29. maj 2018
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