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M Ø D E R E F E R A T  
 
 

 
Møde den: 7.10.2020  
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: 21.10.2020 

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 Mohammad Zain Ayub og 
sekretariatsleder René Christensen.  
 
Afbud: 
 
Dagsorden:  

1. Godkendelse af referatet af den 24.6.2020.  
2. Meddelelser fra Lars.  
3. Meddelelser fra Ida.  
4. Økonomirapportering og forventet årsregnskab 2020 – beslutningssag  
5. FFL 2021 – orienteringssag.  
6. Elevkapacitet.  
7. Brobygning og samarbejder med kommunen og erhvervslivet.  
8. COVID-19 situationen.  
9. Evt.  

 
Ad 1. Bestyrelsesformand Lars Bentsen bød rektor Ida Diemar og Jakob Larsen velkommen til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmerne præsenterede herefter sig selv for de nye medlemmer. Bestyrelsen godkendte 
herefter referatet.  
      
Ad 2. Lars Bentsen havde ingen meddelelser. 
 
Ad 3. Ida Diemar fortalte om de første måneder på HTG. Hun har holdt en kort samtale med hver enkelt 
ansat. Derudover har hun har været rundt i klasserne og talt med eleverne om hvordan skolestarten er 
gået. Hun har også sammen med vicerektor Inge Reich holdt møder med faggrupperne. 
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Ad 4. Økonomichef Mohammad Zain Ayub fortalte om budgetopfølgningen pr. 31.8.2020. På bundlinjen 
har vi for perioden et positivt resultat, men det bliver det ikke for hele året. Alt i alt ser det fornuftig ud, for 
perioden, ang. omkostningerne på undervisningens gennemførelse og omkostningerne på 
administrationen. Vi forventer 452 elever på tælledagen i november. Det er højere end forventet. Der er en 
del besparelser på eksaminer og kurser. I stedet for et underskud på 1.3 millioner kr. får vi et negativt 
resultat på 584.000 kr. Lars Bentsen spurgte til indefrysningen af feriepengene.  Mohammad Zain Ayub 
svarede, at vi alt i alt vi får en ekstra udgift på 34.000 kr. Bestyrelsen godkendte og underskrev mødesagen.  
 
Ad. 5. Mohammad Zain Ayub fortalte herefter om finanslovsforslaget og gennemgik mødesagen. Her vil der 
komme besparelser, som handler om omkostningerne på markedsføring. Samlet betyder det for os en 
ændring på 16.000 kr. Hvis vi har det samme elevoptag som i år, vil vi få et øget tilskud på 500.000 kr. 
Susanne Sørensen spurgte ind til forventningerne til optaget. Ida Diemar svarede, at ledelsen forventede 
det samme elevoptag til næste år. Den positive historie i år, er at eleverne selv har søgt os. Bestyrelsen tog 
mødesagen til efterretning.  
 
Ad. 6. Ida Diemar fortalte, at vi har indmeldt til fordelingsudvalget, at vi kan optage 5 STX klasser og 3 HF 
klasser. Bestyrelsen godkendte indmeldingen.  
 
Ad. 7. Ida Diemar fortalte lidt om aktiviteterne på HTG og at vi er en skole i vækst. I år fik vi mange henviste 
elever, som ikke mødte op på første skoledag. Derfor oprettede vi kun 3 STX klasser. Derimod har vi 
oprettet en ekstra HF klasse, pga. den store elevsøgning. Inge Reich fortalte lidt om hvordan HF eleverne 
bliver inddelt i klasserne. Til næste år vil vi udbyde en HF-fagpakke som er målrettet Universitet. 
Bestyrelsen spurgte ind til HF klasserne. Inge Reich svarede, at eleverne søger herud pga. de har hørt meget 
godt om HTG fordi lærerne interessere sig for eleverne.  
 
Ida Diemar fortalte om hvad vores elever gør efter endt studentereksamen. Her går 74 % af eleverne videre 
på en videregående uddannelse.  
 
Herefter gennemgik hun de øvrige muligheder for HTG. Her mener hun, at vi skal indlede et stærkere 
samarbejde med erhvervslivet i kommunen. Her har vi gode kontakter til Høje-Taastrup Kommune, Novo og 
Forsvarsakademiet. Ud over det har vi mange andre samarbejder. Her tænker vi en grøn kommune og 
campussamarbejde. Derudover glæder vi os til at oprette en idrætslinje inden for forskellige sportsgrene.  
 
Vores dygtigste matematik elever hjælper med lektiehjælp i Ungdomsskolen. Vi har også et godt 
samarbejde med UU’erne i HTK. De anbefaler faktisk at søge ind på HTG.  Vi har overvejelser om oprettelse 
af en GYM10 klasse. Vi forventer at 1g klasserne skal i gang med de omtalte projekter. Derudover skal der 
etableres bredere klasseteams, evt. med 4 lærere. Der er også nedsat et visionsudvalg. Bestyrelsen roste 
indlægget og bakkede op omkring de nye visioner.  
 
Ad. 8. Foreløbige går det godt. Inge Reich orienterede omkring COVID. Vi har haft få elever som er COVID 
positive. Det har vi håndteret efter sundhedsstyrelsens anbefalinger. Bestyrelsen tog orienteringen til 
efterretning.       
 
Ad. 9. Elevrepræsentant Jakob Larsen fortalte lidt om de forskellige udvalg der er på skolen. Særligt har vi 
vores OD-udvalg, som er ved arrangere OD-dagen d. 11.11.2020. Han synes eleverne er meget arrangeret 
og seriøse. Lars Bentsen takkede for indlægget og oplyste, at næste bestyrelsesmøde er den 16.12.2020.  
 
 


