Bestyrelsesmøde mandag den 27. september 2016 kl. 15-17
Til stede: Birthe Friis Mortensen, Jan Peter Jensen, Andreas P. Cornett, Karin Holdt, Leif
Høgh Jensen, Gunnar Eggert Jørgensen, Poul Jørgensen, Johanne Ravn Hansen, Janne
Schwab, Jens Gade og Detlef Dohrn.
Uddannelsesleder Anna Amby Frejbæk deltog i mødet.
Økonomichef Jakob Vittendorff deltog i mødet under behandling af punkterne 3 og 8.

Dagsorden:
1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Skolen siden sidst.
Jens Gade:
Thorbjørn Bergnæs går på pension med udgangen af oktober måned.
Vi har i denne uge naturvidenskabsfestival med deltagelse af 600 elever fra
grundskolen, og som noget nyt deltager htx-eleverne fra EUC også.
Forældremøderne for nye klasser er afviklet på bedste vis.
Gunnar Eggert Jørgensen er netop blevet 60 år.
Der har været idrætsdag på skolens fødselsdag. Der bør findes et nyt koncept for
den efterfølgende del af fødselsdagen.
Byggeriet kører efter planen, og det bliver nok færdigt inden jul.
Eksamensgennemsnit var i år for stx på 7,0 og for hf på 6,5.
De nye elever blev klappet ind i skolegården, da de kom hjem fra introturen. Det
er et godt udgangspunkt for en ny fin tradition.
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Poul Jørgensen:
Der har været en fin introtur. Efter reformen skal intro-forløbet nytænkes.
Janne Schwab:
De nye elever er faldet godt til. Der har været elevmesse og en fin fakkelfest med
500 deltagere.
Børnecenter Tønder har henvendt sig til elevrådet for at etablere en kontakt til de
unge asylansøgere.

3. Halvårsregnskab. Herunder prognose for budget 2017.

Bilag 1

Jakob Vittendorff gennemgik halvårsregnskabet. Bestyrelsen tog regnskabet til
efterretning.
Endvidere præsenterede Jakob et udkast til budget for 2017. Bestyrelsen tager
ved næste bestyrelsesmøde stilling til et mere detaljeret budget for 2017.

4. Orientering om ansættelse af ny rektor.
Birthe Friis Mortensen orienterede om ansættelsen af skolens nye rektor. Vi
afventer for tiden Ministeriets sagsbehandling.

5. Oprettelse af studieretninger for skoleåret 2017-18. Medlemmer af skolens
ledelse redegør herunder for hovedtrækkene i den nye gymnasiereform.
Bilag 2
Anna Amby Frejbæk orienterede om Reform 2017.
Bestyrelsen godkendte udbuddet af stx-studieretninger og af hf-fagpakker.
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6. Godkendelse af klassekvotienter for skoleåret 2016-17.

Bilag 3

Bestyrelsen godkendte klassekvotienterne for begynderklasserne.

7. Drøftelse af forslag fra Mindfactory by ECCOs bestyrelse om Tønder Gymnasiums
forbliven i samarbejdet mod en reduktion i medlemsbetalingen.
Bilag
4
Der er ikke kommet noget forslag fra Mindfactory by ECCOs bestyrelse, og derfor
mangler bilag 4.
Jens Gade og Detlef Dohrn har d. 1. september holdt et møde med Finn Karlsen og
Anne-Sofie Dideriksen fra Mindfactory by ECCO. Her blev mulighederne for et
fortsat samarbejde mellem Tønder Gymnasium og Mindfactory by ECCO drøftet,
men det har ikke ført til, at der efterfølgende er kommet et forslag fra Mindfactory
by ECCOs bestyrelse.
Vi afventer, om der fremkommer et forslag fra Mindfactory by ECCOs bestyrelse
inden næste møde.

8. Drøftelse af forslag om indfrielse af lån på 11 mio. kroner.

Bilag 5

Det blev vedtaget, at Karin Holdt, Jakob Vittendorff og Jens Gade drøfter emnet
nærmere for at vælge den bedste løsning.
9. Eventuelt.
Vi vedhæfter aftaleteksten om Reformen, når vi udsender referatet. Fremover
udsendes dagsordener, referater mm. udelukkende pr. mail.

Næste møde:

tirsdag d. 13. december kl. 15-17
tirsdag d. 21.marts kl. 15-17
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