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Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium
Onsdag 21. marts 2018 kl. 17:00 i lokale K21
1. Godkendelse af dagsorden
2. Regnskab for 2017 (bilag)

Årsrapporten og resultatregnskabet udsendes som bilag. Årsrapporten vidner efter ledelsens vurdering
om et år præget af stor aktivitet. Skolens revisor medvirker ved dette punkt.
Skolens ledelse indstiller til bestyrelsen, at rektor bemyndiges til at signere skolens årsrapport digitalt i
forbindelse med afleveringen til Undervisningsministeriet.
Som bilag følger såvel også den såkaldte Bestyrelsestjekliste, hvor bestyrelsen skal forholde sig til
revisionens bemærkninger.

3. Søgning og kapacitet

Ansøgere til Tornbjerg for næste skoleår skulle senest 15. marts have sendt deres ansøgning. Rektor
redegør på mødet for søgning til og kapacitetsforhold på de fynske gymnasier og deraf følgende
forventede konsekvenser.

4. Skolens økonomiske situation og handlemuligheder

Der lægges op til en drøftelse af udsigterne for skolens økonomi, jf. årets optagelsestal og de hidtidige
prognoser. Rektor vil på mødet orientere om sin vurdering af handlemulighederne.

5. Statens lockout varsel

Rektor orienterer om det afgivne lockvarsel og mulige konsekvenser for skolen, så vidt som de må være
kendte på mødetidspunktet.

6. Værdigrundlag og Antimobbestrategi

Skolen skal efter lovgivningen vedr. undervisningsmiljø også have en formel antimobbestrategi, og
bestyrelsen kan blive inddraget i en klage over manglende reaktion på en mobbesag. Rektor lægger med
en kort opsamling af rammerne op til en drøftelse om strategien med henblik på bestyrelsens sanktion
af det fremlagte papir. Skolens værdigrundlag er en central del af basis for såvel studie- og ordensregler
som antimobbestrategi, og derfor indstiller skolen til bestyrelsen, at det hidtidige værdigrundlag
erstattes af vedlagte, forkortede og opdaterede formulering.
Forslag til værdigrundlag og mobbestrategi er blevet til efter en intern proces.

7. Bestyrelsesmøde 22. maj

Der lægges op til en kort drøftelse af mulige punkter til det første egentlige møde for den nye bestyrelse
i maj.

8. Meddelelser
•

Orientering om udpegede bestyrelsesmedlemmer

9. Eventuelt
Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årsrapport
Revisionsprotokollat
Udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat
Bestyrelsestjekliste
Notat – budget og regnskab 2017
Værdigrundlag og Antimobbestrategi
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