
 
   Tornbjerg Gymnasium 

Skærmhatten 15  
5220 Odense SØ  

Odense, den 12. september 2017 

 

 

 

Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium 
19. september 2017 kl. 17:00 – 19:00 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Skolens økonomi 
Rektor udsendte før sommerferien det lovede udkast til nyt budget for 2017 og tilhørende 
overslagsbudgetter for 2018-20. Det viser, at der som ventet vil være underskud i 2017 og 
budgetforslag for 2018-20 i balance som lovet ud fra de fastlagte forudsætninger. Rektor vil på 
mødet kort kommentere ændringerne i forhold til det vedtagne budget, idet der lægges op til, 
forslaget vedtages som revideret budget for 2017. 
Det medsendte halvårsregnskab viser en rimelig overensstemmelse med det foreslåede, reviderede 
budget for 2017. 
 
3. Regnskabsinstruks 
Da opgavefordelingen i ledelsen er ændret som følge af Lars Rahbek Nielsen fratrædelse, er der 
ønske om ændring af attestationsberettigelser mm. Instruksen indstilles til bestyrelsens godkendelse. 
 
4. Skolens kapacitet 
Bestyrelsen skal senest 8. december fastsætte skolens kapacitet, dvs. antallet af elever der kan 
optages i det enkelte skoleår. Kapacitetsfastsættelsen for 2018-optaget foreslås at være 10 klasser a 
28 elever. Det svarer til den indmeldte kapacitet for 2017, hvor vi dog efter Fordelingsudvalgets 
ønske optog 11 klasser. 
Rektor vil på mødet gøre rede for forudsætningerne vedrørende kapacitet, herunder de andre 
gymnasiers forventede kapacitetstal. 
 
5. Udbud af studieretninger og valgfag 
Udbuddet af studieretninger og valgfag for optaget sommeren 2018 skal offentliggøres senest 1. 
december 2017. 
Ledelsens indstilling om udbuddet af studieretninger og valgfag er bilag til punktet.  
 
6. Orienteringspunkter 

• Vision 2020 - status og plan for det videre arbejde med indsatsområder for 2018 

• Reformimplementeringen på Tornbjerg 

• Nye studie- og ordensregler 

• Krav om en formel antimobbe-strategi 

• Udbud af International Baccalaureate Diploma-uddannelse i Odense 

• Samarbejdet i OS 
 
7. Eventuelt 
 
 
Bilag  

a) Forslag til revideret budget 2017 og overslagsbudgetter 2018-2020 
b) Halvårsregnskab 
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c) Regnskabsinstruks – forslag til revideret udgave 
d) Ledelsens indstilling vedr. Udbud af studieretninger og valgfag 

 
 
 

Frants Roager Lauritsen (bestyrelsesformand)   Carsten Claussen (rektor) 


