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Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium  
Tirsdag 26. marts 2019 kl. 17:00 i lokale K21 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
 
2. Regnskab for 2018 (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 det vi nu ved om søgningen 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. 
Et vedlagt notat opsummerer den nuværende viden og giver gennem forskellige modeller en vurdering 
af de økonomiske konsekvenser. 
 
5. APV og handleplan - status 
Der er siden bestyrelsesmødet handlet i overensstemmelse med handleplanen, og de nedsatte 
arbejdsgrupper er ved at afrapportere. Der er lagt op til at gennemføre mange af de ønskede ændringer 
i årsplan, skemaudformning og planlægning af arbejdstid for undervisere. 
 
6. Bestyrelsesseminar og -møde 21. maj 
Forslag til punkter på seminardelen af bestyrelsesmødet: 

• Møde med ledelsesteamet 
• Diskussion af Tornbjergs image set udefra 
• Diskussion om fastlærerbestand 
• Møde med personale og elevrepræsentanter med Vision 2025 som emne 
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7. Meddelelser 
• Opfølgning på studie- og ordensregler 
• Status vedr indsatsområdet rettet mod naboskoler m.m. 
• Politik vedr. ansatte under sociale klausuler 

 
8. Eventuelt 
 
 
Bilag  

1. Årsrapport 
2. Revisionsprotokollat 
3. Udkast til bestyrelsens stillingtagen til revisionsprotokollat 
4. Bestyrelsestjekliste, og notat om bestyrelsestjekliste 
5. Notat – budget og regnskab 2018 
6. Notat om optag 2019 og økonomiske konsekvenser 
7. Politik vedr. ansatte under sociale klausuler 

 
 
 
Frants Roager Lauritsen (bestyrelsesformand)   Carsten Claussen (rektor) 
 
 


