
 

 

 
Bestyrelsesmøde tirsdag den 27. august 2013  kl. 16-18 

 

Til stede: Vita Andreasen, Laurids Rudebeck, Jan Peter Jensen, Gerd Rahbek Clemmensen, 

Poul Jørgensen, Espen Reedtz, Johanne Rebsdorf, Jens Gade og Ole Kamp Hansen. 

Jakob Vittendorff var til stede under punkterne 1 til 3. 

  

 

Karen Margrethe Pedersen og Maria Neuberg Hansen var ikke til stede. 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde. 

 

2. Skolen siden sidst. 

Jens Gade: 

Eksamen gik godt idet næsten alle bestod. Eksamensgennemsnittet på såvel stx 

som hf var tilfredsstillende og gennemførelsesprocenten endog meget 

tilfredsstillende.  

Dimissionen forløb vellykket og var rigtig flot. 

Ved skolestart var der blevet ansat ni nye kolleger efter at fem kolleger havde 

valgt at gå på pension mens to har skiftet job. 

Introturen til Kollund var en succes og de gamle elever blev rost for at have taget 

godt imod skolens nye elever. Tak til de involverede lærere. 

Det nye finanslovsforslag lægger op til besparelser på gymnasieområdet i 

størrelsesorden 8 % frem til 2017. 

Jens Gade orienterede desuden kort om ministeriets beslutning angående VUC’s 

planer om et to årigt hf Tønder. 

Poul Jørgensen: 

Introturen gik godt. 

Espen Reedtz: 

Idrætsdagens form fungerede godt med tilbud til både sports og 

musikinteresserede. 
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Den nye overenskomst er sat i værk og lærerne mærker ikke så meget til 

ændringerne. 

Johanne Rebsdorf: 

Elevorganisationerne har fået mange nye medlemmer. 

Skolens fødselsdag havde en rigtig god form og var en god dag. 

3. Gennemgang af halvårsregnskab.         Bilag 1 

Jakob Vittendorff gennemgik halvårsregnskabet. Under punktet blev Benchmark 2012 

kort gennemgået. Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

4. Stillingtagen til Innovatoriet. Skal vi gå med i samarbejdet? Bilag 2 

Bestyrelsen besluttede at Tønder Gymnasium indgår i samarbejdet med etablering af 

Innovatoriet. Dog er det en betingelse at konstruktionen godkendes af 

Undervisningsministeriet. 

5. Rektors resultatlønskontrakt.      Bilag 3 

Bestyrelsen besluttede at indgå resultatlønskontrakt med rektor og 

bestyrelsesformanden fuldmagt til at forestå udmøntningen af resultatlønnen i 

samarbejde med rektor. 

6. Den fremtidige bestyrelse for Tønder Gymnasium. 

Vita Andreasen fratræder som formand. Den gamle bestyrelse overdrager til den nye i 

april/maj måned 2014. 

7. Kort præsentation af lærernes program til tidsregistrering.       

Ole Kamp Hansen præsenterede programmet for tidsregistrering. 

8. Eventuelt. 

Tidspunktet for fremtidige bestyrelsesmøder planlægges og udmeldes hurtigst muligt. 

 

 

 

Kommende møde     Tirsdag d. 3. december kl. 16-18 

 

 

 

 

 

Laurids Rudebeck     Jan Peter Jensen 
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Karen Margrethe Pedersen    Gerd Rahbek Clemmensen 

 

 

Poul Jørgensen    Espen Reedtz     

   

 

Johanne Rebsdorf  

     

 

Vita Andreasen    Jens Gade 


