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Dagsorden for bestyrelsesmøde på Tornbjerg Gymnasium 
8. oktober 2019 kl. 17:00 – 19:00 i lokale K21 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
 
2. Skolens økonomi 
Rektor har i september udsendt den lovede prognose for 2019, baseret på det reducerede optag af 
nye elever, med tilhørende overslagsbudget for 2020-2021. 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 
2019. 
Rektor orienterer desuden om de forventede ændringer som følge af forslaget til ny finanslov og den 
samlede, negative vurdering af interessen for lånomlægning. 
 
3. Ledelsesgrundlag 
Bestyrelsen har bedt om, at der udarbejdes ledelsesgrundlag for Tornbjerg Gymnasium. Der er 
tidligere forelagt ledelsesgrundlag for den samlede ledelse under et og et personligt ledelsesgrundlag 
for rektor. Som bilag til dagsordenen sendes de tilsvarende personlige ledelsesgrundlag for resten af 
ledelsen. 
 
4. Skolens optagelseskapacitet 2020 
Bestyrelsen skal senest 10. december fastsætte skolens kapacitet, dvs. antallet af elever der kan 
optages i det enkelte skoleår. Kapacitetsfastsættelsen for 2020-optaget foreslås at være 8 klasser a 
28 elever. Den indmeldte kapacitet for 2019 var 9 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. 
 
5. Studieretninger og valgfag 
Bestyrelsen skal inden 1. december fastlægge skolens udbud af studieretninger og valgfag til optaget 
sommeren 2020. Skolen foreslår uændret udbud af studieretninger og valgfag, idet dog den 
engelsksprogede naturvidenskabelige studieretning udgår pga for ringe søgning. Vicerektor vil i 
forbindelse med behandlingen af dette punkt orientere om tendenserne i det aktuelle valg af 
studieretninger. 
 
6. Vision 2025 – status og det videre arbejde 
Rektor orienterer kort om opsamlingen fra forårets møde. Bestyrelsesformanden gør rede for den 
videre proces. 
 
7. Indsatsområdet Elevtrivsel 
Skolens trivselsudvalg, som har Markus Maagaard som formand, fortæller om sit virke og tanker om 
initiativer. 
 
8. Orienteringspunkter 

• Ansøgning om lokal studieretning med idræt B er indsendt 
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• Den nationale trivselsundersøgelse og Ungeprofilundersøgelsen 
• Skolens arbejde med antistress 

 
9. Eventuelt 
 
 
Bilag  

a) Prognose 2018 med reviderede forudsætninger og overslagsbudget 2019 
b) Halvårsregnskab 
c) Ledelsesgrundlag for den samlede ledelse og personlige ledelsesgrundlag for de fem 

medlemmer af gymnasiets ledelse 
d) Studieretninger og valgfag 2020 

 
 
 

Frants Roager Lauritsen (bestyrelsesformand)   Carsten Claussen (rektor) 


