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M Ø D E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 16.12.2020  
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: 7.1.2021 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Bestyrelsesformand Lars Bentsen, Institutleder Susanne Sørensen, byrådsmedlem Steffen 
Mølgaard Jensen, skoleleder Per Hovmand, lektor Christian Paulin, lektor Morten Sørensen og 
elevrepræsentant Jakob Larsen. 
 
Sekretariatsfunktion: Rektor Ida Diemar, vicerektor Inge Reich, økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen og 
sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referat af den 7.10.2020. 
2. Meddelelser fra bestyrelsesformand Lars. 
3. Meddelelser fra rektor Ida.  
4. Forventet årsregnskab 2020 og budget for 2021 – beslutningssag. 
5. Status på tiltag: 

- Samarbejde med grundskoler. 
- Samarbejde med det lokale erhvervsliv. 
- Samarbejde med idrætsforeninger og DGI. 
- Klima og bæredygtighed 

6. Corona-situationen på HTG: 
- Nye retningslinjer 
- Aflyste brobygningsaktiviteter 
- Virtuelle tiltag 

7. Evt.  
 

Ad 1. Bestyrelsesformand Lars Bentsen bød velkommen til bestyrelsen. Vi har en enkelt beslutningssag ang. 
økonomien. Han gennemgik kort dagsorden. Han spurgte om der var nogen som havde kommentar til 
referatet. Det var der ikke. Referatet blev herefter godkendt. 
 
Ad 2. Lars fortalte om en henvendelse ang. ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmer. Lars mente ikke 
det var relevant for denne bestyrelse. Han følger også med i hvad der sker på den politiske front og ikke 
mindst fra Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Han synes, vi skal fokusere på det, vi selv kan påvirke. Han 



 2 

fortalte om screening af elever, hvor vi er udvalgt af Undervisningsministeret til screening af HF-eleverne på 
baggrund af nogle særlige parameter.  
  
Ad 3. Vicerektor Inge Reich fortalte om vores netop afviklet eksamen. Eksamen er blevet afholdt i skyggen 
af COVID. Det betyder, at der er afholdt eksamen uden de øvrige elever på skolen. Vi vil tilbyde 
eksamenskurser inden sommereksamen. Hun oplyste, at der er oprettet tre studieretningsklasser og vi 
indtil videre har fastholdt de elever som er optaget efter sommerferien. Vi oplever ligeledes en tilgang til k2 
og 3g klasserne. Eleverne kommer fordi de har hørt godt om skolen og eleverne er glade for at gå her. 
Rektor Ida Diemar fortalte, at Arbejdstilsynet har været forbi og de roste den måde vi håndtere COVID på. 
Ida har også været forbi Undervisningsministeren og fortælle om vores særlige udfordringer. Her gjorde 
hun opmærksom på særlige indsatser i forhold de unges sprog.  
 
Ad. 4. Økonomichef Sidsel Buhr Jeppesen fortalte om økonomien og hvorfor der ikke er en mødesag. Sidsel 
startede med estimatet for 2020. Vi regner med et overskud på 30.000 kr. Vi har haft besparelser på 
censur, markedsføring og lokaleomkostninger. Bygningsarbejderne er ligeledes startet senere og derfor er 
afskrivningen også startet senere. Budgettet for 2021. Her budgetter vi ligeledes med et nulresultat. Vi 
regner med et elevtal som er mindre end i år. Der bliver opjusteret på undervisning og efteruddannelse. Vi 
har til gengæld nedlagt vores biblioteksfunktion. Frugtordningen er væk og egenbetalingen på frokosten er 
blevet 100 kr. dyrere. Vores markedsføringsmedarbejder er ligeledes besparet. Lokaleomkostninger stiger 
lidt. Der er nogen ting som skal skiftes i 2021. De finansielle udgifter er sat til at stige lidt, da forrentningen 
til feriefonden koster. Her skal bestyrelsen overveje om vi skal optage et realkreditlån. Lån fra Feriefonden 
koster 2% og et realkreditlån koster 0,5%. Ifølge de nye takster vil vores indtægter stige med 500.000 kr. 
Men beløbet bliver først lagt i budgettet, når vi kender elevtallet i marts. Hvis det går godt bliver der 
opjusteret på lærersiden. Lars fortalte lidt om strategien. Grundlæggende mener han vi skal skabe en 
organisk vækst med god elevtilgang og en fornuftig økonomistyring. Steffen Jensen er glad for at budgettet 
går i nul. Han mener ikke længere vi skal præsentere to scenarier. Han er glad for prioriteringen af 
undervisning frem for markedsføring. Ham bakkede op omkring lånet. Han mener at estimatet skal ændres 
såfremt andre indtægter bliver højere.   
 
Ida forklarede den nye markedsføringsstrategi, som bliver på de sociale medier. Vi er ligeledes meget i 
lokalavisen. I forhold til biblioteket vil vi stadig have informationssøgning. Men det bliver nu en del af 
undervisningen og vi vil sende hold ned til biblioteket, således eleverne også kommer på det lokale 
bibliotek. Morten Sørensen er meget glad for opjusteringen på undervisningssiden. Men han efterlyser 
stadig mere detaljeret budget, så medarbejderne kan påvirke budgettet.  
 
Ad. 5. Ida fortalte om efterårets brobygning på skolen. Det har været en succes. Vi har ligeledes indledt et 
samarbejde med erhvervslivet. Vi håber mange vil søge idrætslinjen. Denne specielle linje er oprette i 
forbindelse med vores samarbejde med 8 sportsklubber i Taastrup. På vores store udeareal er vi ved at 
oprette biotoper og insekthoteller. Vi har haft en virtuel orienteringsaften som også var en succes.     
 
Ad. 6. Inge fortalte om den nuværende COVID situation. Vi har lavet en systematisk indsats i forhold til 
klasserne. Vi har sendt hele klasser hjem ligeså snart nogen elever har været smittet. Mange elever er nu 
sendt hjem. Men ASF er i huset. Der er stadig meget undervisning. Det foregår nu virtuelt. Det er lærerne 
klar til på baggrund af tidligere erfaring. Vi har også brugt tid til, at forberede de nye elever på den nye 
undervisningsform. De skrøbelige elever har fået lov til at blive på skolen og få undervisning her. Vi har 
ligeledes haft et testcenter på skolen. Der er orienteringsaften d. 12 og 14 januar 2021. Vi ved ikke i hvilken 
form endnu. Lars var er glad for orienteringen.  
 
Ad. 7. Susanne Sørensen vil inviterer ledelsen til RUC, når Corona er overstået. Lars takkede alle for 
indsatsten og er glad for ledelsen. Lars ønskede bestyrelsen en glædelig jul og godt nytår. 


