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Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. december 2021 kl. 15.15-
17.15  

  
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Karin Holdt, Karin Anker, Klaus Petersen, Michael Longerich, 
Randi Damsted, Anna Amby Frejbæk, Jakob Vittendorff og Espen Rude Reedtz (virtuelt)  
  
Afbud fra Susanne Linnet, Marco Sønnichsen og Emilie Vedel Widt.   
  
Ad. 0. Rektor og vicerektor fratræder  
Anna Frejbæk fratræder d. 31. januar 2022 for at tiltræde stillingen som rektor på Støvring 
Gymnasium. Anna fortæller, at hun har været meget glad for at være på Tønder Gymnasium og 
for samarbejdet med bestyrelsen, men at der opstod en særlig mulighed i Himmerland, som hun 
ønsker at forfølge.   
  
Detlef Dohrn har ligeledes opsagt sin stilling som vicerektor d. 28. februar 2022 for at gå på 
pension.  
  
Vicerektor Espen R. Reedtz bliver konstitueret rektor fra 1. februar indtil 1. august.  
  
Skolens samarbejdsudvalg bliver informeret i spisepausen i morgen, og der inviteres til 
personalemøde for alle ansatte i morgen kl. 15. Der udsendes en pressemeddelelse efter 
personalemødet.   
  
Espen forslår efter samråd med Anna og Birthe, at der i slutningen af denne uge eller starten af 
næste uge opslås stillinger alle med ansøgningsfrist i 2021 og med tiltrædelse 1. februar 2022:   

• En administrationschef  
• En uddannelsesleder  

Det undersøges i hvor vidt omfang de nye ledelsesfunktioner kan besættes via intern 
organisationsomlægning.  
  
I starten af februar påbegyndes processen med at søge efter en ny rektor.   
  
Bestyrelsen er kede af Annas afgang, de har været meget glade for et langt godt samarbejde 
og roser Annas resultater med skolen.   
  
Ad. 1.  Godkendelse af dagsorden og af referat fra d. 22. september 2021.  
Dagsorden og referat blev godkendt.  
  
Ad 2.  Skolen siden sidst – bilag 1  



 

Anna orienterede med udgangspunkt i bilaget om skolens aktiviteter siden sidst.   
  
Ad 3. Kvartalsregnskab   
Jakob gennemgik kvartalsregnskabet.   
  
Vi forventer et overskud i størrelsesordenen 1, 5 mio. kr.   
  
Vi forsøger at fremskynde nogle bygnings- og it-indkøb til 2021. Så disse ikke kommer til at 
belaste 2022-budgettet.  
  
Ad 4.  Budget 2022 samt forventninger til budgettet i de følgende år  
Der blev godkendt et foreløbigt budget udvisende et overskud på t.kr. 270.  
  
Det endelige budget for 2022 godkendes på bestyrelsesmødet i marts 2022, når vi kender det 
endelige elevoptag, og har et foreløbigt udgangspunkt for time-/fagfordelingen.  
  
Ad 5.  Arbejde med kvalitetsplanen i skoleåret 21/22  
Anna gennemgik kort opfølgningen på kvalitetsplanen.   
  
Ad 6.  Fastsættelse af elevkapacitet for skoleåret 2022/23   
For skoleåret 22-23 har gymnasiet en elevkapacitet på 140 elever / 5 klasser på STX og 84 elever / 
3 klasser på HF  
  
Bestyrelsen godkendte elevkapaciteten.  
  
Ad 7.  Endelig godkendelse af klassekvotienter for skoleåret 2021/22.  
Ved skoleårets første tælledag var der 78 stx-elever og 65 hf-elever på 1. årgang. Dvs. gennemsnit 
på 19,5 (stx) og 21,7 (hf).   
  
1g’ernes studieretningsvalg faldt sådan ud, at det var logisk at oprette fire klasser.  
  
Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne.  
  
Ad 8. Studieretningsudbud 22/23  
Som drøftet på sidste bestyrelsesmøde skulle 1g’ernes studieretningsvalg afgøre om gymnasiet 
forsat skulle udbyde en studieretning med musik-A og engelsk-A. Da kun fem elever valgte 
studieretningen, er den nu indtil videre slettet fra udbuddet fremover.   
  
Bestyrelsen godkendte studieretningsudbuddet.  
  
Ad 9. Godkendelse af udbetaling af bestyrelseshonorar   
Bestyrelsen godkendte udbetaling af bestyrelseshonorarer i henhold til gældende regler.   
  
Ad 10. Godkendelse af ferieplan  
Bestyrelsen godkendte elevernes ferieplan. Den lægges nu på skolens hjemmeside.  
  



 

Ad 11. Ny bestyrelse   
Bestyrelsens funktionsperiode er fire år, løbende fra d. 1. maj efter, at et kommunalvalg er 
afholdt. Mødet i marts bliver således det sidste med den siddende bestyrelse.   
Birthe Friis Mortensen kan ifølge vedtægterne ikke genudpeges, da medlemmer, der er udpeget 
ved selvsupplering kun kan genudpeges én gang. Vi skal således finde et nyt medlem, der er 
udpeget ved selvsupplering. Vi drøftede forskellige muligheder. Der skal også vælges en ny 
formand, når den nye bestyrelse træder sammen.  
Tønder Erhvervsråd skal udpege et medlem, og Karin Holdt kan genudpeges.   
Kommunalbestyrelsen og regionen skal i forening udpege et medlem.   
Tønder Kommune skal udpege et medlem, og Karin Anker kan genudpeges.   
Syddansk Universitet skal udpege et medlem, og Klaus Petersen kan genudpeges.   
Der drøftes forskellige muligheder, i forhold til ønsker til bestyrelsesmedlemmer fra 
kommunalbestyrelsen samt det selvsupplerede medlem.   
Anna, Birthe og Espen arbejder videre med dette, og drøftes ved den nuværende bestyrelses 
sidste møde i marts.  
  
Ad 12. Foreløbig planlægning af strategiproces  
Samarbejdsudvalget har foreslået, at vi strategiarbejdet kombineres med en personaletur med 1-
2 overnatninger, og at der inddrages en ekstern oplægsholder. Det er vigtigt, at alle i personalet 
har mulighed at deltage, hvilket kræver at skolen er lukket fysisk.   
  
Birthe foreslår et bestyrelsesseminar – når den nye rektor er ansat. Gerne på en måde, så inputs 
fra en ekstern oplægsholder kan inddrages både i bestyrelsens drøftelser og personalets, på den 
måde kan der sikres en rød tråd.  
Ad 13. Evt.  
Jakob foreslår, at mødet d. 16. flyttes til d. mandag d 21. marts 2022 af hensyn til revisors 
deltagelse og udarbejdelsen af årsrapporten.   
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