Tornbjerg Gymnasium
Skærmhatten 15
5220 Odense SØ
Odense, den 4. september 2018

Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium
11. september 2018 kl. 17:00 – 19:00
1. Godkendelse af dagsorden
2. Skolens økonomi
Rektor udsendte før sommerferien den lovede prognose for 2018, baseret på det reducerede optag
af nye elever, med tilhørende overslagsbudget for 2019. Rektor vil på mødet kort kommentere
ændringerne i forhold til det vedtagne budget.
Det medsendte halvårsregnskab viser en rimelig overensstemmelse med den udsendte prognose for
2018.
Rektor orienterer desuden om de forventede ændringer som følge af forslaget til ny finanslov.
2. Skolens optagelseskapacitet 2019
Bestyrelsen skal senest 8. december fastsætte skolens kapacitet, dvs. antallet af elever der kan
optages i det enkelte skoleår. Kapacitetsfastsættelsen for 2019-optaget foreslås at være 9 klasser a
28 elever. Den indmeldte kapacitet for 2018 var 10 klasser a 28 elever.
Rektor vil på mødet gøre rede for forudsætningerne vedrørende kapacitet, herunder de andre
gymnasiers forventede kapacitetstal, samt orientere om de igangværende overvejelser om nye
optagelsesregler.
3. Vision 2020 – status og det videre arbejde
Skolen arbejder i øjeblikket med indsatsområder inden for en overordnet ramme kaldet Vision 2020.
Rektor orienterer på mødet om såvel visionen som årets indsatsområder. Nye indsatsområder
fastlægges normalt af bestyrelsen på mødet i december efter indstilling fra skolen.
I lyset af de aktuelle udfordringer med at sikre en bedre søgning til skolen lægges der op til en
drøftelse af den nuværende vision som ramme om fremtidige indsatsområder. Måske er det bedre
allerede nu at igangsætte en ny proces på området.
4. Indsatsområdet Internationalisering
Et af de succesfulde indsatsområder er internationalisering, hvor det er et overordnet mål, at alle
Tornbjerg-elever har et internationalt element i deres uddannelse.
Den konkrete udfoldelse er der meget vide rammer for. På mødet vil international koordinator Eva
Grady sammen med nogle få elever belyse skolens indsats på området gennem en række eksempler.
Der lægges op til en debat om internationaliseringsområdet i fremtiden.
5. Orienteringspunkter
• Ansøgning om lokal studieretning med idræt A er indsendt
• Plan for arbejdet med APV
• Ungeprofilundersøgelsen
• Endelig ejendomsvurdering
6. Eventuelt

Bilag
a)
b)
c)
d)

Prognose 2018 med reviderede forudsætninger og overslagsbudget 2019
Halvårsregnskab
Vision 2020 - indsatsområder 2018
Orienteringsbrev fra ministeriet - Om elevers og kursisters betaling for undervisningsmidler
og betaling for deltagelse i ekskursioner

Frants Roager Lauritsen (bestyrelsesformand)

Carsten Claussen (rektor)
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