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M Ø D E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 10.12.2019  
Kl.: 16.00-18.00  
Sted: Mødelokale ved Rektors kontor E 223  
 
Emne: Bestyrelsesmøde  

 

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM 
 
 
  

Frøgaard Allé 2 

2630 Taastrup 

Tlf. 33 96 40 50 

Fax 43 52 33 51 

E-mail htg@htg.dk 

www.htg.dk 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Dato: 14.1.2020 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Formand Johnny Ottesen, byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen, lektor Morten Sørensen, 
lektor Christian Paulin og elevrepræsentant Christian Möbius Rygaard. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Mogens Andersen, vicerektor Inge Reich, økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen 
og sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: Næstformand Lars Bentsen, skoleleder Per Hovmand, elevrepræsentanter Oliver Claes Østergaard, 
Melissa Öztürk. 
  
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referatet af den 3.10.2019. 
2. Meddelelser fra formanden. 
3. Meddelelser fra rektor.  
4. Estimat 2019, budget 2020 og overslag 2021 – beslutningssag. 
5. Brev til Region Hovedstaden 
6. Resultatlønsrapportering – beslutningssag. 
7. Evt.  

  
Ad 1. Referatet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.  
 
Ad 2. Formand Johnny Ottesen fortalte, at han har været til møde med borgmester Michael Ziegler, hvor de 
talte om ungdomsuddannelser i Høje-Taastrup Kommune.    
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen fortalte om den nye lovgivning ang. en ny elevfordeling.  Fordelingen tager 
udgangspunkt i hvor folk bor og befolkningssammenhængskraften. På den baggrund er der en ny lovgivning 
på vej. Loven giver mulighed for at de lokale fordelingsudvalg kan lave lokale aftaler.  Hvis de ikke kan blive 
enige, så skal Region Hovedstaden bestemme hvad der skal ske. Derfor har Mogens Andersen deltaget i en 
række møder ang. emnet. Der kan fordeles efter karakterne og hvis eleverne bor i nogen specielle områder. 
Dette kan ikke give en anderledes fordeling, end det gør i dag. Derfor har ledelsen på vegne af bestyrelsen 
skrevet et brev, som gør Region Hovedstaden opmærksom på, at vi ikke kan lave en ordentlig fordeling ud 
fra de betingelser som loven giver. Loven er midlertidig, da den endelig lovgivning først kommer til næste 
år. Hovedproblemet for os er, at Region Hovedstaden og Region Sjælland skal tale sammen om kapaciteten 
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og blev enige om kapacitetsnedsættelse i Roskilde. Vicerektor Inge Reich fortalte herefter om oprettelse af 
studieretninger på HTG. Der er en klasse med bioscience og en klasse med blandet studieretning. 
Derudover er tre klasser science og en samfundssproglig i ASF afdelingen.  Mogens Andersen fortalte om 
vores udfordringer i forbindelse med klasseloftsindberetningen, som vi skal indberette til 
Undervisningsministeriet. Her viser indberetningen, at udfordringen med elevsøgningen ligger på STX, men 
ikke på ASF og HF. Der har vi mange elever.   
 
Ad 4. Johnny Ottesen fortalte at vi får et lille overskud på 434.000 kr. for 2019. Men vi er mere udfordret i 
2020 og 2021. Derfor må vi regne med et underskud, afhængig af hvilke scenarie, vi måtte komme i. 
Underskuddene vil ligge mellem 1,3 millioner kr. og 235.000 kr. Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen fortalte 
herefter om estimatet for 2019, hun er meget sikker på, at resultatet ender som et nul resultat. Regnskabet 
viser at der har været en stram styring hele vejen rundt. I den forbindelse har lærerne taget en stor del af 
læsset, både i forhold til arbejdsopgaver og ang. færre midler til undervisning. I forhold til 2020 regner vi 
med det samme optag som i år og dette betragter vi som worst case. Derudover har vi skåret helt ind benet 
hele vejen rundt. Scenarie 2 viser hvad der vil ske hvis vi får flere elever end i år. Begge scenarier går igen i 
2021. Sidsel Buhr Jeppsen har set på det nye takstkatalog og det giver umiddelbart 121.000 kr. mere i 
indtægt. Byrådsmedlem Steffen Mølgaard Hansen synes ikke, at budgettet er udtryk for en holdbar løsning. 
Men han var glad for de to scenarier. Han var ligeledes bekymret for, om vi havde likviditet nok. Sidsel Buhr 
Jeppesen fortalte, at der er likviditet nok. Bestyrelsen vedtog og underskrev mødesagen.    
 
Ad. 5. Herefter fortalte Johnny Ottensen om Mogens Andersens arbejde med at tale med folketings-, 
regionsråds- og kommunalpolitikere, for at gøre noget ved den skæve elevfordeling. Mogens Andersen 
fortalte at vi skriver til Region Hovedstaden fordi fordelingsudvalgene ikke selv kan løfte denne opgave. 
Derfor beder vi bestyrelsen om at give deres tilsagn til, at brevet er godt for fordelingen og for os. 
Bestyrelsen synes det var en god ide. Bestyrelsen var enige i indholdet og i at brevet skulle sendes. 
 
Ad. 6. Johnny Ottesen fortalte at modellen for resultatlønskontrakten har været lidt forsinket, da vi 
manglede en udmelding fra Undervisningsministeriet. Han gennemgik herefter kontraktens indhold og 
hvilken rammer der var i kontrakten. Samtidige skal der være mål for realisering af basisrammen og det 
samme er tilfældet for ekstrarammen. Bilaget til kontrakten viser data om elevernes karakter, 
socioøkonomiske referencer og hvor mange elever som forsætter på en videregående uddannelse. Mogens 
Andersen fortalte at tanken er nu, at en medarbejder skal sidde med denne opgave fremadrettet. Her skal 
vedkommende opdaterer tallene årligt. Tallene viser bla. at vi næsten ikke længere har elever som kommer 
fra hjem, hvor forældrene har en mellemlang eller videregående uddannelse. Bestyrelsen drøftede herefter 
kontrakten, imens ledelsen ventede uden for døren. Bestyrelsen vedtog en udmøntningsgrad på 91 % og 
underskrev herefter mødesagen.        
 
Ad. 7. Sidsel Buhr Jeppsen går på barsel i marts måned. Der er ansat en barselsvikar som starter 1. januar 
2020. Næste bestyrelsesmøde er d. 26.3.2020. Johnny Ottesen ønskede alle en glædelig jul og et godt 
nytår.   


