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Bestyrelsesmøde 29.september 2020 

Til stede: Harm Ehmen, Lone Clowes, Susanne Bækholm, Oliver Thomsen, Marius Bendorf Jensen, Per Apollo, Anna Heebøll, Frants R Lauritsen, 

Carsten Djursaa, Charlotte Høy Worm (virtuelt), Brian Linke, Uffe Hansen 

Afbud:  

Regnskabsprognose Kvartalsregnskabet gennemgået. Taget til efterretning 

Vision 2025 Rektor redegjorde for det hidtidige forløb. Og fremlagde planer for det 
fremtidige arbejde med visionsprocessen. 
De 4 punkter der  

• En ungdomsinstitution, hvor unge trives, dygtiggør sig og 
udfolder deres talent. 

• På forkant med den faglige, pædagogiske og didaktiske 
udvikling. 

• Trinbrættet til et globalt samfund. 
• Et grønnere gymnasium. 

I rektors fortolkning, hvor der er fokus på det elev- og udadrettede  

• Elevtrivsel  
• Dygtiggørelse af elever  
• Dannelse af elever til samtiden og fremtiden  
• Bæredygtighed  

 

Personalearrangement den 6.oktober 
Med opfølgning i arbejdsgruppen i uge 43 og til bestyrelsen i uge 44 
og til behandling i bestyrelsen uge 45 (virtuelt). 
 
Der blev spurgt bl.a. til elevinddragelse i processen. 
Medarbejderrepræsentant redegjorde for det hidtidige forløb og 
planerne for det videre arbejde. 
  
Det blev understreget at synliggørelse af visionen skal medtænkes i 
projektet, så omverdenen ser TG. 

Bestyrelsen tilsluttede sig 
tidsplanen og takkede for 
orienteringen. 
 
Bestyrelsen opfordrede til at 
inddrage 
elevrådsrepræsentanter i 
visionsudvalgets arbejde igen. 
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Udbud af studieretninger og 
valgfag 2021-2022 
  

Rektor Foreslog, at den engelsksprogede studieretning ikke udbydes til 
optag 2021.   
Der er lagt et stort arbejde i at etablere tilbuddet, og det anbefales at 
gentænke konceptet, hvis skolen bliver større. 
Herudover uændret udbud af studieretninger. 
 
Med hensyn til valgfag: Rektor indstiller uændret udbud. Udbud af mediefag 
diskuteret. 
 
 
Skolen opfordres til at arbejde med andre initiativer, der kan styrke det 
internationale perspektiv, når den internationale studieretning ikke længere 
udbydes. 

Bestyrelsen tilsluttede sig 
rektors indstilling om 
studieretningsudbud. Den 
internationale linje lægges på 
køl. 
 
Indstilling mht. valgfag 
tilsluttede bestyrelsen sig 
ligeledes rektors indstilling 

Udmelding af kapacitet til Det 
forpligtende Samarbejde 

Kapacitetsfastsættelsen for 2021-optaget foreslås at være 8 klasser a 
30 elever. 

Den samlede kapacitet for STX i Det forpligtende Samarbejde er uændret. 

Bestyrelsen tilsluttede sig 
indstillingen. 

Ledergruppeudvikling Rektor redegjorde for arbejdet med tilliden til ledelsen og internt tillid og 
trivsel i ledelsen. 
Der har været arbejdet med en proces inspireret af Anders Trillinggaard 
(Tilknyttet UKON og bl.a. kendt for ”Ledelsesteamet gentænkt”). 
Der er skabt et fælles blik på skolen og mål for ledelsen. 
Fokuspunkter for det videre arbejde er kommunikation, gennemsigtighed og 
troværdighed. 
Rektor gav eksempler på indsatser på de enkelte områder. 
 
Medarbejderrepræsentanterne berettede om rigtig god stemning på skolen, 
og der fornemmes klart et momentum blandt medarbejderne. 
 

Bestyrelsen kvitterede for 
redegørelsen. 
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Professionel Kapital (APV om 
psykisk arbejdsmiljø via GL) 

Vi har valgt fremover at få udarbejdet APV om psykisk og fysisk arbejdsmiljø 
udarbejdet af GL. Hermed opnår vi tilgang til at sammenligne os med 
institutioner i hele landet, og der udbydes kurser i tolkning af resultater og 
arbejde med handlingsplaner. 

 

https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-
kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx 

 

Taget til efterretning. 
 

Revision af vedtægter I forbindelse med lånoptag har vi brug for bestyrelsens bekræftelse af 
vedtægterne 

Rundsendt til underskrift 

Kort orientering Skolen har oprettet en Snapchat profil, til hurtig kommunikation og 
opstammer organisationen på vores øvrige platforme. 
 
Skolens Kibera indsamling vil næste år støtte Raila Educational Centre.  
Kibera projektet og vores udvekslingssamarbejdet med to skoler i Nairobi 
drøftet. 
Eleverne berettede kort om deres besøg på Sct. Johns.  
 

 

Eventuelt   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx
https://www.gl.org/uddannelse/professionel-kapital/Sider/Professionel-kapital-paa-gymnasieuddannelserne.aspx
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