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Deltagere: Formand Johnny Ottesen, Næstformand Lars Bentsen, Adm. direktør Susanne Damvig, 
skoleleder Jens Arnt, lektor Morten Sørensen, lektor Inge Reich, elevrepræsentanter Laila Ülkü 
Demir og Lukas Frimer Tholander. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Lars Bernack, økonomichef Sidsel Buhr 
Jeppesen og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Byrådsmedlem Jesper Kirkegaard. 
  
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referatet af den 28.3.2016 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra rektor  
4. Budget 2017 og overslag 2018 – beslutningssag. 
5. Elev- og personalesituationen – orienteringssag. 
6. Værdiprocessen (faglighed/dannelse og rummelighed) – orienteringssag. 
7. Implementering af gymnasieaftalen – orienteringssag.  
8. Evt.  

 
Ad 1. Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.  
 
Ad 2. Intet. 
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen fortalte at vi er godt i gang med eksaminerne, både skriftlige og 
mundtlige, alt forløber indtil videre godt. Der er færre klager end sidste år.  
 
Ad 4. Formand Johnny Ottesen fortalte at budgettet for 2017 ser fornuftigt ud. Til gengæld er det 
økonomisk sværere i 2018. Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen fortalte at hun har lavet en 
kvalitetskontrol af budgettet efter hun kom tilbage. Pga. økonomien har vi desværre måtte 
afskedige en medarbejder. Herefter gennemgik hun budgettet punkt for punkt. Budgettet for 2018 
ser ud til at give et underskud på 500.000 kr. Forventningen er stadig usikker, for vi kender endnu 
ikke taxameteret for eleverne. Derudover har regeringen flyttet vores tælledag. Dette ved vi endnu 
ikke, hvad det vil betyde for det samlet regnskab i 2018.  Bestyrelsen godkendte og underskrev 
mødesagen.    
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Ad. 5. Johnny Ottesen fortalte at vi talte om på sidste møde om den aktuelle situation blandt 
personalet og eleverne. Mogens Andersen fortalte at vores elevsammensætning på nuværende 
tidspunkt har en høj andel af unge med andet etnisk herkomst. Dette betragter vi som en succes. 
Men det er også et stort samfundsmæssigt problem, da skolerne som os bliver straffet økonomisk, 
fordi antallet af indvandreelever påvirker også det samlet søgetal. Vi skal nu blive bedre til at vise 
vores skole til lokalsamfundet, således de lokale elever søger HTG. Mogens Andersen har en 
fodmodning om at der i løbet af efteråret bliver truffet nogle politiske beslutninger som adresserer 
disse problemer. Herefter fortalte Mogens Andersen om den politiske baggrund for fordeling efter 
elevernes karakter. En konsekvensberegning viser at denne model ikke løser problemerne. 
Endvidere er de skoler der er mest faglige udsatte pga. taxametersystemet, også er de skoler som er 
økonomiske udsatte. Netop pga. kombination taxameter og faglighed. Den hurtige model er at tage 
det sociale taxameter og lave en ny model, som kunne tilgodese de skoler som har de store 
udfordringer. Problemstillingerne er ikke længer kun HTG og Langkjær. Lignende problemer 
eksisterer også i Hvidovre Gymnasium, Albertslund Gymnasium, Nørre Gymnasium, Frederiksberg 
Gymnasium, Ishøj Gymnasium og Københavns Åbne Gymnasium.  Hvis dette mod forventning går i 
hårdknude, så er vi desværre nødt til at afskedige flere medarbejdere. Der blev udleveret et notat 
fra HTK. Notat viser hvor eleverne i kommune søger hen. Dette viser at omkring 120 elever søger 
andre gymnasier i Roskilde og Rødovre end HTG.  Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
 
Ad. 6. Mogens Andersen fortalte om værdiprocessen. Processen er sat i værk på baggrund af en 
tiltrækningsanalyse, som er lavet med udgangspunkt i vores elever. Problemet er at HTG har et 
negativt ry. Dette betyder at vi skal være endnu skarpere på det vi er gode til. Vi skal også være 
bedre til at fortælle alle de gode historier, både i forhold til STX og HF. Vi skal også vise at vi er en 
del af det lokale og kultur miljø i Høje-Taastrup Kommune. I den forbindelse fik vi konsulenthjælp 
fra firmaet PLUSS. I første omgang bliver hele personalet inddraget i processen. Herefter bliver 
eleverne inddraget. Der er en følgegruppe, med medarbejderrepræsentanter, som følger denne 
proces. Vi er pt. midt i processen, så vi ved ikke helt hvordan processen ender. Personalet opfatter 
ikke vores udfordringer pga. etnicitet. Vi ikke brug for skyttegrave, men derimod en god dialog 
imellem ledelsen, personalet og eleverne. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
 
Ad. 7. Vicerektor Lars Bernack fortalte om hvor langt vi er kommet med at implementere den nye 
gymnasieaftale. Dette foregik ved en gennemgang med skolens hjemmeside og Lectio. Herefter 
fortalte Lars Bernack om forskellen på det gamle og det nye gymnasium. Bestyrelsen tog 
orienteringen til efterretning.      
 
Ad. 8. Mogens Andersen indbød bestyrelsen til dimissionsdagen fredag d. 23.6.2017. Formand 
Johnny Ottesen ønskede alle en god sommer.   
 
 

 


