Tønder
Gymnasium

Bestyrelsesmøde tirsdag den 6. juni 2017 kl. 16-18
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Jan Peter Jensen, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Leif
Høgh Jensen, Poul Jørgensen, Johnny Weile, Janne Schwab, Anna Amby Frejbæk og Detlef
Dohrn.
Der er afbud fra Gunnar Eggert Jørgensen.
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under behandling af punkterne 3 og 5.
Uddannelseslederne Marie-Louise Ebert Lauritsen og Espen Reedtz deltog i mødet.

Dagsorden:

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Anna:
Fire piger fra vores innovationshold har vundet Årets Pære, en innovationspris
indstiftet af parterne bag Mind Factory.
36 elever har bestået DSD, og der har været en fin avisomtale.
Der er en hel del kommende 2g-elever, der gerne vil deltage i Cambridge-engelsk, et
talentprogram for elever, der gerne vil lære mere engelsk.
Vi har haft en børnehave på besøg til børnehavescience.
Vi er ved at have time-fagfordelingen for næste skoleår på plads.
Per Fuglsang og Jens Frørup Madsen går på pension, og to lærere har sagt deres
stilling op.
Vi er ved at ansætte en årsvikar i samfundsfag, og der var rigtig mange ansøgere til
stillingen.
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Vi håber at få ansat en økonomimedarbejder i et flexjob.
Vi er ved at udarbejde et tilbud om korte undervisningsforløb til elever fra Tønder
overbygningsskole.
Vi samarbejder med Marieskolen om udlån af faglokaler, og næste skoleår underviser
to af vores lærere tre hold på Marieskolen.
Vi samarbejder ligeledes med Tønder Handelsskole om udlån og lån af lærere.
Anna har holdt inspirationssamtaler med lærerne og med afgangseleverne.
Vi har været til 2-dages-ledelsesseminar i Wassersleben.
Espen har nu modtaget tegninger til renovering af det gamle bibliotek, så det kan blive
til en fin foredragssal. Lokalet er brandgodkendt til 200 mennesker, og vi er klar til at
sende opgaven i udbud.
Der er dimission den 23. juni kl.10.
Farvel og tak for indsatsen i bestyrelsen til Janne, Johanne og Poul.
Birthe og Leif synes, det er en god idé at udvide samarbejdet med grundskolerne.

Poul:
Der har været Gallafest.
Vi har holdt en vellykket fest sammen med lærerne fra Tønder Handelsskole.
Der er spillet fodboldkampe med Tønder Handelsskole, hvor vi vandt det hele! Og det
forløb på bedste vis!
Der har været besøg fra Løgumkloster Distriktsskole.
Vi har haft udvekslingsbesøg fra Amiens.
Nat-klubben har været til foredrag i Århus.
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1g-tysk-eleverne har været i Hamborg og har blandt andet set på, hvorledes man
brander DK i Tyskland.
I billedkunst kan der nu printes i 3d.
Janne Schwab:
Har stadig kontakt med tidligere udvekslingselever fra Amiens.
Der har været en fin Gallafest.
Eksamen er godt i gang.
Eleverne har været inddraget i reformarbejdet på en god måde. Ros til Anna.

3. Gennemgang af kvartalsregnskab.

Bilag 1 og 2

Jakob Vittendorff gennemgik regnskabsestimatet pr. maj 2017.
Vi udsætter vinduesrenoveringen til næste år.

4. Opfølgning på vores arbejde med gymnasiereformen.

Bilag 3

Marie-Louise Ebert Lauritsen og Espen Reedtz orienterede om arbejdet med reformen.
Janne og Johanne fremhæver betydningen af at holde en samlet fest for
begynderklasserne.
Bestyrelsen er godt tilfreds med, at eleverne har været inddraget i reformarbejdet.

5. Orientering om kassekredit i Sydbank.
Jakob Vittendorff: Kassekreditten har hidtil været omkostningsfri, men det ændres
nu, og vi agter derfor at opsige kassekreditten. Vores frie likviditet er inden for en
overskuelig fremtid tilstrækkelig.
Bestyrelsen er indforstået med, at vi opsiger kassekreditten.
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6. Foreløbig drøftelse af resultatlønskontrakt 2017-18.

Bilag 4

Anna præsenterede de forskellige forslag til indsatsområder.
Bestyrelsen godtog de foreslåede indsatsområder.
7. Foreløbig drøftelse af arbejdet med en ny visionsplan i 2018.
Birthe forslår, at vi begynder processen med at invitere en ekspert på området.
Andreas: Visionen skal være, at eleverne både får grundfærdigheder og bliver klar til
det fremtidige arbejdsmarked.
8. Eventuelt.
Der er stor ros til de to elevrepræsentanter. Og tak for indsatsen til Poul.

Næste møder:
Tirsdag d. 5. september 2017
Tirsdag d. 28. november 2017
Tirsdag d. 20. marts 2018
Tirsdag d. 29. maj 2018
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