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

1. Godkendelse af referatet af den 8.6.2017 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra rektor  
4. Økonomirapportering 2017 - beslutningssag  
5. Forslag til finansloven 2018 - orienteringssag 
6. Implementering af gymnasieaftalen - orienteringssag 
7. Evt.  

 
Ad 1. Formand Johnny Ottesen bød velkommen til bestyrelsen og til et nyt spændende skoleår. Der 
er mange udfordringer for bestyrelsen og ikke mindst for HTG. Medarbejderrepræsentant Morten 
Sørensen fortalte om pkt. 6 i referatet. Her var personalet ikke helt tilfreds med følgende sætning: 
”Personalet opfatter ikke vores udfordringer pga. etnicitet”. Denne sætning bliver nu slettet. 
Herefter blev referatet godkendt og underskrevet af bestyrelsen.    
 
Ad 2. Johnny Ottesen havde ingen meddelelser.   
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen beklagede at mødesagen om implementeringen af gymnasieaftalen 
ikke var færdig. Han forklarede at dette skyldes sygdom. Derudover havde han ingen meddelelser.   
 
Ad 4.  Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik mødesagen og fortalte om 
økonomirapporteringen. Vi kommer til at mangle 500.000 kr. på indtægter. Hun fortalte herefter 
om baggrunden for de manglende indtægter. Resultatet for 2017 bliver et nul resultat. Derimod vil 
2018 udvise et negativt resultat. Vi håber det bliver reduceret i løbet af 2018. Derudover fortalte 
Mogens Andersen om hans forventninger til den kommende finanslov. Johnny Ottesen spurgte ind 
til frafaldet af eleverne. Dette sker særligt i forhold til STX. Mogens Andersen fortalte at lige nu 
taber vi elever, særligt i forhold til etnicitetsproblematikken. Dette er et stort problem for os. 
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Elevrepræsentant Laila Ülkü Demir fortalte om social ugen. Bestyrelsen diskuterede herefter de 
udfordringer som HTG står overfor. Bestyrelsen godkendte og underskrev mødesagen. 
 
Ad. 5. Sidsel Buhr Jeppesen fortalte om de besparelser der ligger i den nye Finanslov. Barselsfonden 
er pillet ud af taxameteret og den skal betales særskilt. Sidsel Buhr Jeppesen nævnte alle de punkter 
med besparelser som rammer os. Man regner med at finansloven bliver vedtaget i midten af 
december. Mogens Andersen fortalte om den politiske proces i forbindelse med finansloven, særligt 
de udfordringer som gymnasierne står overfor. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 
Ad. 6. Mogens Andersen fortalte om vækststrategien for HTG med en multihal, og en glasgang over 
til hallen. Mogens Andersen fortalte at han har kontakt til fonde om en evt. finansiering af hallen. 
Om projektet bliver til noget, ved Mogens Andersen om en månedstid. Han har også undersøgt om 
ASF afdelingen kunne udvides. Vi fik nej i foråret. Selvom vi havde den bedste ansøgning. Derimod 
har vi forespurgt om vi må oprette en uddannelse på baggrund af STU (Særlig tilrettelagt 
uddannelse). Dette kunne ske ved af koble en tre årige uddannelse med en HF-uddannelse. I først 
omgang, sagde Undervisningsministeriet ja. Men derefter sagde de nej. Fordi en STU ikke må være 
på en etableret ungdomsuddannelse. Lige i øjeblikket forsøger Mogens Andersen om det kan lade 
sig gøre at få oprette en STU vha. politikernes hjælp. Den anden mulighed vi arbejder med, er at vi 
vil oprette en SPS støttede ASF klasse. Dette projekt vil vi også vurdere om det kan være relevant.  
 
Vicerektor Lars Bernack fortalte herefter om implementering af HF og STX reformen. Dette sker i 
form af SIP (Skoleudvikling i praksis kurser) og FIP (Faglig udvikling i praksis kurser). På lærerniveau 
hvor hele personalet var samlet i maj, for at klargøre materialet til det nye grundforløb. Nu er 
eleverne så i gang med at vælge deres kommende studieretning. Herefter skal der i løbet af 4 dage 
laves klasser og i uge 42 bliver skemaet lavet for de nye klasser. I uge 43 afslutter eleverne med NV-
prøver. I uge 44 er der overnatning på HTG for alle de nye 1g. klasser. Den nye studie- og 
ordensbekendtgørelse bliver præsenteret for bestyrelsen til december. På HTG er det forbudt at 
bruge mobil i timerne for 1g. klasserne. Derudover er det op til lærerne at vurdere om mobilerne 
skal pakkes væk eller må bruges i timerne.      
 
Ad. 7. Morten Sørensen fortalte at HTG er blevet brugt af GL til optagelser af en film om 
besparelser. Indslaget hedder ”Besparelser slukker drømme”. Der er også kommet en god artikel 
om vores udfordringer i Weekendavisen. Den bliver nu sendt rundt til bestyrelsen. Formanden 
takkede for i dag. Næste bestyrelsesmøde er 13.12.2017 kl. 16-18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


