
Bestyrelsesmøde 30.september 2021 

Til stede: Frants Roager Lauritsen (formand), Carsten Djursaa, Charlotte Høj  Worm,  Harm Ehmen, Lone Clowes, Susanne Bækholm, Anna 

Heebøll, Per Apollo, Ida Nørgaard Hansen, Isabella Madsen, Brian  Linke,  Uffe Hansen 

Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger 

Regnskabsprognose (bilag) Vicerektor gennemgik hovedpunkter fra det udsendte 

regnskab og prognose for 2021. Der forventes et bedre 

regnskabsresultat end budgetteret. Budgetforudsætningen 

med fyldte 1.g-klasser er opfyldt samtidig med, at der har 

været et mindre frafald i 2.-og 3.g end forventet. Det, 

sammen med et øget taxameter, vil give varige forbedringer 

i skolens økonomi. Særlige  corona-relaterede tilskud og 

aktiviteter betyder, at der i år er ekstra stor usikkerhed i 

fremskrivning af årsresultat. Der vil være tale om en 

betydelig forbedring i forholdt til budget. 

Taget til efterretning 

Udbud af studieretninger og 

valgfag 2022-2023 

Rektor foreslog et uændret udbud af studieretninger og 

valgfag 

Vedtaget uden bemærkninger 

Udmelding af kapacitet til 

det forpligtende samarbejde 

Rektor anbefaler at indmelde en kapacitet på 7 klasser. 

Situationen omkring, at 6-9 skoler skal lukke for optag i 1 år 

drøftet. Det blev drøftet, hvorledes den nye elevfordeling vil 

påvirke søgetallet og elevsammensætningen på Tornbjerg 

Gymnasium ved optag 2022- 2023 

Bestyrelsen vedtog at indmelde 

kapacitet på 7 klasser. 

Vedtagelse af finansiel 

strategi 

Det udsendte forslag til finansiel strategi og risikostyring 

drøftet. 

Forslaget vedtaget og underskrevet af 

bestyrelsen 

Vision 2025 I forbindelse med bestyrelsens besøg på Tornbjerg i maj 

2021 blev der udarbejdet en  SWOT-analyse, som var 

udgangspunkt for en diskussion af arbejdet med skolens 

strategi. 

Teknologi og elevsammensætning blev drøftet. 



Elevrepræsentanterne fortalte om, hvordan der har været 

sat fokus på bæredygtig transport. 

Det blev diskuteret, hvordan Tornbjerg kunne sætte mere 

fokus på overgang til de mellemlange og lange videregående 

uddannelser. Et øget samarbejde med bl.a. UCL og SDU 

kunne få flere elever til at se muligheder i disse uddannelser. 

Det vil på længere sigt være med til at styrke STX' relevans i 

forholdt til HF-uddannelsen. 

Forslag vedrørende Formanden opfordrede bestyrelsen til at læse artikel i Bestyrelsen besluttede at sætte punktet 

evaluering af bestyrelsens "Gymnasieskolen" om en  GL-evaluering af på dagsordenen til næste møde. Som 

arbejde. bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen på Tornbjerg har ikke forberedelse bedes man gennemgå og 

deltaget i selve undersøgelsen. besvare spørgeskemaet fra Nærum 

Det blev drøftet, hvorledes bestyrelsen kan evaluere sit 

arbejde og det blev foreslået, at tage udgangspunkt i et 

evalueringsskema fra Nærum Gymnasium. 

Gymnasium. 

Orienteringspunkter Skolens samlinger er flyttet til kantinen og har fået en 

skarpere form. Derudover gav Rektor og eleverne eksempler 

Det sociale liv på Tornbjerg på de mange aktiviteter der har været efter sommerferien: 

efter genåbning, Brian 1.g plænejazz, elevfest, jazz, fællesarrangementer: irsk 

musik, Jacob Sveistrup, Daniel Rye. 

Eleverne har haft bæredygtighedsuge og trivselsuge. 

Ledelsen er indstillet på at give plads til flere faglige- og 

sociale aktiviteter, når der kommer gode forslag. 

Bestyrelsessammensætning Der skal sendes breve ud til institutioner, som skal indstille 

fra maj 2022 kandidater til bestyrelsen på Tornbjerg Gymnasium. 

Den nye bestyrelse skal på sit første møde i maj 2022 

udpege kandidater til selvsupplering. 
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