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

1. Godkendelse af referatet af den 28.3.2018. 
2. Meddelelser fra formanden. 
3. Meddelelser fra rektor.  
4. Økonomirapportering – beslutningssag.  
5. Orientering om FFL 2020 – orienteringssag. 
6. Bestyrelsens lønpolitik - beslutningssag. 
7. Elevtal og elevsituationen 2019 og 20 – orienteringssag. 
8. Evt.  

  
 
Ad 1. Bestyrelsen begyndte mødet med en individuel præsentation, da skoleleder Per Hovmand, 
elevrepræsentanter Christian Möbius Rygaard og Melissa Öztürk er nye medlemmer af bestyrelsen. 
Referatet fra d. 28.3.2019 blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.  
 
Ad 2. Formand Johnny Ottesen fortalte, at han har modtaget en skrivelse fra 
Undervisningsministeriet om skolernes lønpolitik. Lønpolitikken skal skabe grundlag for en målrettet 
og fleksibel løndannelse, der kan understøtte skolens mål og værdier. Dette emne bliver senere 
drøftet under pkt. 6. Johnny Ottesen havde deltaget i skolens fødselsdag og synes det havde været 
en god oplevelse, særligt at der var så mange så mennesker som deltog i arrangementet.  
 
Ad 3. Rektor Mogens Andersen fortalte at HTG har 40 års jubilæum i år. I den forbindelse plejer vi at 
holde skolens fødselsdag i september. I år holdte vi en åben reception med lagkage. Der var 

ligeledes taler af tidligere uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, formanden for 
Landsforeningen Autisme Heidi Thamestrup,  tidligere elev og nuværende nyhedsvært Erkan Özden 
Özkan, nuværende elev Aleyna Corap fra 3.x og ikke mindst rektor Mogens Andersen. Derefter var 
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der koncert med IceKiid. Begyndelsen af dette skoleår har været udfordrende. Kort før 
sommerferien opsagde vores tidligere vicerektor sin stilling. I denne forbindelse er Inge Reich blevet 
konstitueret som vicerektor. Derudover er HTG også blevet ramt af de nye optagelsesregler, da 
reglerne ikke har været helt entydige. Der er blevet oprettet to små STX klasser og to HF klasser. I 
ASF afdelingen er der oprettet 4 nye STX klasser.  
 
Ad 4. Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik mødesagerne i forbindelse med 
økonomirapporteringen. Budgetopfølgning pr. 31.8.2019 ser fornuftigt ud i forhold til budgettet. 
Der er ikke noget i regnskabet, som viser at vi ikke skulle holde budgettet hjem for i år. Hvis vi taler 
om det revideret budget, som blev udsendt til juli mødet, så har vi tilpasset budgettet efter et 
mindre elevoptag. Steffen Mølgaard Hansen var bekymret for, at vi skal vedtage budgettet for 2020, 
med de forudsætningerne som er lagt i budgettet. Mogens Andersen svarede at bestyrelsen kan jo 
vedtage et budget med den bemærkning, at bestyrelsen gerne vil have en vurdering af budgettet 
for 2020 og det er med forbehold for den politiske udvikling i forhold til elevoptaget. 
Rapporteringen blev vedtaget og underskrevet af bestyrelsen med det ovennævnte forbehold.  
 
Ad. 5. Sidsel Buhr Jeppesen gennemgik ligeledes mødesagen ang. finansloven for 2020. Regeringen 
har stoppet omprioriteringsbidraget. Derudover har de indskrevet et henvisningstaxameter. De har 
dog sparet lidt på fællestaxameteret, pga. indkøbsfase 13. Prisfremskrivningen er positiv i forhold til 
os. Alt i alt er det et positivt finanslovsudspil. Der er dog det forbehold at finansloven ikke er 
vedtaget endnu. Morten Sørensen spurgte til henvisningstaxameteret. Mogens Andersen forklarede 
at det et taxameter, som gør, at vi aktivt gør noget for at få elever over til erhvervsuddannelserne. 
Der er dog ikke nogen økonomisk gevinst ved at henvise eleverne. Bestyrelsen tog mødesagen til 
efterretning.   
 
Ad. 6. Johnny Ottesen fortalte at der er kommet en ny cheflønsaftale på vores område. Aftalen er 
ikke så meget anderledes end det er nu. Der ansættes fremadrettet dog ikke tjenestemænd i 
rektorstillinger. På et tidspunkt skal det nye regelsæt gælde for resten af ledelsen, som ikke er 
tjenestemænd. Økonomisk betyder det ikke det store for økonomien. Det giver en lille ændring for 
ledelsen i forhold til pensionsindbetalingerne. For at det kan lade sig gøre, skal bestyrelsen vedtage 
en lønpolitik for ledelsen. Resultatlønnen bliver en del af den samlet lønaftale. Ved ansættelse af en 
ny rektor, skal der spørges i Undervisningsministeriet om hvad den økonomiske ramme er i den 
forbindelse. Denne oplysninger bliver givet til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen havde i den 
forbindelse behov for at diskuterer, om en ny rektor skulle have en resultatlønsaftale eller om dette 
skal indgå i en samlet lønaftale. Ledelsen forlod mødelokalet, da denne del blev drøftet af 
bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog at der foreløbigt forsættes med en resultatlønsaftale.    
      
Ad 7. Mogens Andersen fremlagde et notat om elevoptaget over de kommende år. På notatet var 
der to scenarier, et for at der kommer en politisk beslutning ang. elevfordelingen og et andet hvis 
der ikke sker noget politisk. Hvis der ikke sker noget vil vi få et tab på 2,4 millioner kr. Der er lavet 
en bred aftale om elevfordelingen for 2020, hvor det stadig er fordelingsudvalgene som skal stå for 
fordelingen af elever. Hvad det betyder ved vi ikke endnu. Koordinationsudvalget har i den 
forbindelse inviteret regionrådspolitikerne til dialogmøde. Bestyrelsen diskuterede herefter 
fremtiden for HTG.  
 
Ad 8. Næste møde den 10.12.2019.  
 
 


