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Deltagere: Formand Johnny Ottesen, Næstformand Lars Bentsen, Byrådsmedlem Steffen Mølgaard 
Hansen, lektor Morten Sørensen, lektor Inge Reich, elevrepræsentanter Magnus Sejer Hansen og 
Oliver Claes Østergaard, elevrepræsentanter suppleanter Ria Dole og Rajan Zaher. 
 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Lars Bernack, økonomichef Sidsel Buhr 
Jeppesen og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Skoleleder Jens Arnt. 
  
Dagsorden:  
 

1. Godkendelse af referatet af den 20.3.2018 
2. Skolens økonomi  
3. Skolens indsatsområder.  
4. Meddelelser fra formanden 
5. Meddelelser fra rektor  
6. Evt.  

 
Ad 1. Formand Johnny Ottesen bød velkommen og særligt velkommen til de nye medlemmer. 
Herefter var der en kort præsentationsrunde blandt bestyrelsesmedlemmerne. Referatet blev 
godkendt og underskrevet.  
 
Ad 2. Johnny Ottesen fortalte kort om mødesagen. Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen fortalte at 
HTG skal spare i både 2018 og 2019. Hun fortalte at budgettet operere med to forskellige scenarier. 
I 2018 kommer vi ud med et lille overskud. Det skal i den forbindelse betragtes som et nul resultat. I 
2019 er der til gengæld budgetteret med et underskud på 1.4 millioner kr. Men der er stadig mange 
ubekendte for 2019. Vi kender ikke det nye elevtaxameter, så derfor er skønnet usikkert. I 2019 er 
der også stadig usikkerhed omkring, hvordan fordelingen af elever bliver. Både for 2018 og 19 er 
skåret helt ind til benet i omkostningerne. Byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen undrede sig 
over at vi har budgetteret med flere klasser til næste år, end vi har optaget i år. Rektor Mogens 
Andersen svarede, at nye fordelingsregler er indtil videre sparket til hjørne. Mogens Andersen 
mener at vi får 5 klasser til næste år, fordi erfaringen viser at eleverne kommer tilbage, efter et år 
med lav søgning. Ledelsen vurderer senest 31.8.2018, finde ud af om det økonomisk grundlag 
holder. Lærerrepræsentant Morten Sørensen mener vi nok skal løse udfordringen, der er meget 
bred optimisme omkring dette. Mogens Andersen uddelte en rapport fra EVA, som viser fordeling af 
eleverne og de udfordringer vi har i den forbindelse. Sammensætningen på HTG har ændret sig 
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markant over de sidste tre år. Bestyrelsen vedtog budgettet og underskrev mødesagen. Mogens 
Andersen fortalte at vi oprettet en ekstra klasse i ASF-afdelingen.       
 
Ad 3. Mogens Andersen orienterede om hvordan det går med implementeringen af 
gymnasieaftalen. Undervisningsministeriet er begyndt at oplyse nøgletal for udvikling i karakter, om 
vi er i stand til at løfte eleverne, derudover bliver der målt på overgangsfrekvensen til de 
videregående uddannelser. En del af nøgletallene bliver offentlige, andre er kun til bestyrelsesbrug. 
I bund og grund drejer det sig om at måle på hvordan skolen klare sig. Herefter gennemgik Mogens 
Andersen mødesagen. I det nye skoleår vil der være studiecenterlærere. Der er projekt som hedder 
ung hjerne, det går ud på at man laver forskellige øvelser i et par timer om ugen, hvor eleverne 
træner deres hjerner. Træningen gør at eleverne bliver bedre til at koncentrere sig og arbejde 
sammen i grupper. Vi har et indsatsområde omkring faglige mentorer. Dette projekt forsætter i 3g. 
Der er et skemalagt modul hvor eleverne får undervisning i studieparathed. Der skal også arbejdes 
mere med forskellige former for årshjul. Vi har en samarbejdsaftale med folkeskolen. Der vil nu 
blive holdt et møde med folkeskolerne, således vi kan forstærke samarbejdet. Derudover udvider vi 
også samarbejdet med privatskolerne. Dette er indtil videre en stor succes. I den forbindelse har vi 
sammen med Vestegnens Privatskole ansat en franske lærer. Vicerektor Lars Bernack fortalte 
herefter om progressionsplanen for alle 3 år på STX. Ved SRP eksamen bliver der mulighed for 
mundtligt forsvar. Steffen Mølgaard Hansen var glad for at HTG samarbejder med folke- og 
privatskolerne i lokalområdet.  
 
Ad 4. Intet. 
 
Ad. 5. Mogens Andersen fortalte at vi for øjeblikket har eksamen. Undervisningsministeriet har stor 
bevågenhed ang. eksamenssnyd i forbindelse med årets eksaminer. Lars Bernack fortalte om de 
sanktionsmuligheder vi har i forhold til eksamenssnyd. Derfor har vi til de forskellige eksaminer fået 
et program som hedder eksamenscookie, som overvåger elevernes aktivitet under eksamen.  
 
Ad. 6. Sekretariatsleder René Christensen doodler ud til bestyrelsen om et nyt bestyrelsesmøde i 
september. Johnny Ottesen ønskede bestyrelsen en god sommer.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


