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Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium
Tirsdag 22. maj 2018 kl. 15:00 i lokale K21
1. Godkendelse af dagsorden
2. Bestyrelsens endelige sammensætning
På det første konstituerende møde er der valgt to medlemmer ved selvsupplering, og de indtræder nu i
bestyrelsen.

3. Det treårige gymnasieforløb
Rektor orienterer om hovedtrækkene i det treårige gymnasieforløb som grundlag for bestyrelsens videre
arbejde.

4. Bestyrelsens ansvarsområder - årshjulet, mødekalender, samarbejdspartnere
Rektor vil kort gennemgå bestyrelsens ansvarsområder med reference til et forslag til årshjul fulgt op af
et forslag til mødekalender for skoleåret 2018-19. En oversigt over de vigtigste samarbejdspartnere
udsendes som bilag.

5. EU's databeskyttelsesforordning og Tornbjerg Gymnasium - orientering
Den nye databeskyttelsesforordning indebærer også for gymnasiet ændrede procedurer og praksis.
Vicerektor Uffe Hansen vil kort orientere om skolens arbejde på området.

6. Forslag til forretningsorden
På basis af skolens vedtægt skal der fastsættes en forretningsordning for bestyrelsen. Rektor har
udarbejdet et forslag på basis af Danske Gymnasiers standardversion. Forslaget udsendes som bilag.

7. Tornbjerg Gymnasiums aktuelle profil
Rektor orienterer om skolens aktuelle situation og profil med udgangspunkt i skolens Vision 2020 og den
seneste handlingsplan for 2019 orienterer rektor om igangværende indsatsområder.
Som del af orienteringen medvirker to elever, der fortæller om skolens særlige Tornbjerg Eliteordning
for elever, der ønsker at kombinere studentereksamen med en elitesportskarriere.
En faldende søgning til Tornbjerg Gymnasium er en del af udfordringerne. Der lægges derfor op til en
kort drøftelse af skolens udspil vedr. optagelseskapaciteten 2019, som skal fastlægges endeligt efter
sommerferien.
Endelig orienteres om to initiativer, hvor der lægges op til en investering i form af kompetenceudvikling
hos nuværende medarbejdere for at kunne styrke skolens faglige profil.

8. Skolens ønske om dispensationsansøgning vedr. udbud af lokal studieretning
I forlængelse af drøftelserne vedr. skolens aktuelle profil fremlægger skolen et forslag om, at
Undervisningsministeriet (STUK) ansøges om tilladelse til udbud af en lokal studieretning med idræt A.
Ønsket er motiveret i et notat, der udsendes som bilag.

9. Skolens økonomi, herunder kvartalsregnskab
På hvert bestyrelsesmøde modtager bestyrelsen en kortfattet orientering om det seneste kvartalsregnskab med deraf følgende forventninger til årsregnskabet.
Et kort notat beskriver skolens økonomiske situation på basis af, at der oprettes væsentligt færre klasser
end forudsat i budgettet for 2018 og overslagsårene.

10. 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.
Efter behandling på foregående bestyrelsesmøde er såvel antimobbestrategi som det underliggende
værdigrundlag blevet justeret som ønsket, og det fremlægges hermed til bestyrelsens orientering.

11. Meddelelser
12. Eventuelt
Bilag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Udkast til årshjul og mødekalender for skoleåret 2018-19
De vigtigste samarbejdspartnere, lokalt og nationalt
Forslag til forretningsorden
Tornbjerg 2020 og de aktuelle indsatsområder
Kvartalsregnskab 2018-1
Notat om regnskabsprognose 2018
Notat om ansøgning vedr. lokal studieretning med idræt A
Værdigrundlag og Antimobbestrategi
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