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

1. Godkendelse af referatet af den 3.10.2017 
2. Meddelelser fra formanden 
3. Meddelelser fra rektor  
4. Estimat 2017, budget 2018 og overslag 2019 - beslutningssag  
5. Resultatlønsrapportering - beslutningssag 
6. Evt.  

 
Ad 1. Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
Ad 2. Formand Johnny Ottesen havde ingen meddelelser  
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen fortalte at eleverne havde travlt med SSO og SRP. Imens har 
personalet travlt med at lave pædagogiske strategier og en dataforordning, som skal være på plads 
til 25. maj 2018. I september var der 10 års jubilæum for ASF klasserne. Her var der besøg af gamle 
ASF elever, som kunne fortælle om hvor meget studentereksamen har betydet for dem. 
Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen oplyste at reglerne om klasseloftet bliver overholdt.  
 
Ad 4. Sidsel Buhr Jeppsen fortalte om estimatet for 2017. Det betyder at vi vil komme ud med et 
overskud. Herefter gennemgik budget 2018 og overslaget for 2019. Mødesagen blev herefter 
vedtaget og underskrevet.    
 
Ad. 5. Bestyrelsen drøftede herefter indholdet og udmøntningen af resultatlønskontrakten. 
Formandskabet har haft en drøftelse med Mogens Andersen om udmøntning og indholdet i 
kontrakten. Johnny Ottesen gennemgik herefter kontrakten. I forhold til skolens økonomi, her var 
bestyrelsens opfattelse at der var styr på det. Gymnasiets faglige resultater. Her var der trukket 
nogle tal ud fra Danmark Statistik. Mogens Andersen gennemgik herefter tallene. 
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Eksamensresultatet er steget fra 2016 til 2017. Sammenlignet med andre lignede gymnasier i 
provinsen, så ligger vi på samme niveau som dem. Mogens Andersen gennemgik også de 
socioøkonomiske referencer. MA oplyste at ASF ikke er med i rapporten. Altså deres overgang fra 
STX til en videregående uddannelse. HTG har også klaret sig godt igennem grundforløbet. Der er 
selvfølgelig justeringer. Rapporten om faglighed, dannelse og rummelighed er ikke til 
offentliggørelse endnu. Her har personalet haft løbende møder, således arbejdet kan gøre skolen 
endnu bedre. Det er en proces som kører og forsætter ind i næste skoleår. Mogens Andersen 
fortalte også vores nye politik omkring forsømmelighed. Derudover bliver der også sendt et 
nyhedsbrev ud til alle eleverne. Nyhedsbrevet var vigtigt særligt i forhold til elever, lærerne. 
Bestyrelsen blev enige om at resultatlønnen skal udmøntes med 90 %. Bestyrelsen underskrev 
herefter mødesagen om resultatlønnen.   
 
Ad. 6. Johnny Ottesen ønskede alle en glædelig jul og et godt nytår. Næste bestyrelsesmøde er 
tirsdag d. 20.3.2018 kl. 16-18. Dette møde er også det sidste bestyrelsesmøde for denne bestyrelse.    

 

 
 

 

 


