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Møde den: 16.6.2021  
Kl.: 16.00-18.00  
Sted: Mødelokale 2  
 
Emne: Bestyrelsesmøde  

 

HØJE-TAASTRUP GYMNASIUM 
 
 
  

Frøgaard Allé 2 
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Tlf. 33 96 40 50 

Fax 43 52 33 51 

E-mail htg@htg.dk 

www.htg.dk 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Dato: 23.6.2021 

Sagsnr.:  

Arkiv:  

 

Sagsbeh.: MA/RC 

 

 

Deltagere: Bestyrelsesformand Lars Bentsen, Institutleder Susanne Sørensen, 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: Byrådsmedlem Kurt Scheelsbeck og skoleleder Per Hovmand. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra 22.3.2021 
2. Meddelelser fra Lars 
3. Meddelelser fra Ida 
4. Meddelelser fra Jakob 
5. Skolens økonomi 
6. Elevtal 
7. Evt. orientering om elevfordelingsudspil 
8. Orientering om skoleåret 21/22 
9. Evt. 

 
Ad 1. Bestyrelsen havde ingen bemærkninger. Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.   
 
Ad 2. Lars fortalte om den politiske aftale vedr. elevfordeling. Målet er at sikre en balance af elevoptaget på 
de forskellige gymnasier. Lars gjorde opmærksom på, at særligt udfordrede gymnasier skal stoppe deres 
elevoptag i 2022 og 2023, da man vil begrænse antallet af ikke etniske danskere. Ida synes overordnet godt 
om aftalen, men synes det er ærgerligt, hvis vi er en af de skoler, som skal lukke for elevoptaget i 
2022/2023.  
 
Ad 3. Ida fortalte, at vi stadig er i gang med at ansætte nye lærere. Der er pt. ansat 10 nye lærere.  
 
Ad. 4. Jakob fortalte, at HTG har afholdt en musical. I næste uge bliver der afholdt galla og huemiddag. 3g 
og 2hf glæder sig til dimissionen. Eleverne synes, det er rart, at skolen er åbnet op igen. Afgangseleverne 
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var i dialog med skolens ledelse om planlægningen af det resterende skoleår, og der blev fundet en god 
løsning, der både tilgodeså faglige og trivselsmæssige aktiviteter.   
 
Ad. 5. Sidsel gennemgik status på skolens økonomi. Rapportering er lavet til og med maj 2021. Der er 
kommet en del ekstra tilskud pga. COVID. Her har vi fået ca. 900.000 kr. Alt i alt ser økonomien fornuftig ud 
på nuværende tidspunkt. Det ser ud til vi holder budgettet.  
 
Sidsel gennemgik den finansielle strategi. Strategien handler grundlæggende om hvilke strategi ledelsen har 
i forhold til lån, investering mm. Konkret skal bestyrelsen godkende 5-10-årige budgetter. Disse budgetter 
bliver udarbejdet i forbindelse med budget 2022.  Der skal også laves en 5-årige vedligeholdelsesplan. Lars 
spurgte om bestyrelsen havde noget imod, at denne udgave af den finansielle strategi vi fastholder 
fremadrettet. Bestyrelsen havde ingen indvendinger. Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter 
referatet.            
 
Ad. 6. Ida gennemgik de nye elevsøgetal. Nu er der 50 ansøgere til STX og 60 ansøgere til HF. Derfor regner 
vi med at oprette 3 HF-klasser. Derudover er der fire nye 1g klasser i ASF-afdelingen.    
 
Ad. 7. Ida fortalte om elevfordelingsaftalen, og om at 6-9 skoler muligvis ikke må optage elever i 2022. Det 
er uhensigtsmæssigt, at HTG er én af de 6-9 skoler, da HTG er med i mange udviklingsprojekter med 
eksterne parter, som regner med vores elever. Derudover nævner Ida, at vi har mange piger, der vælger 
naturvidenskab, at vores elever efter eksamen straks læser videre, at vi har en høj grad af trivsel og et lavt 
fravær og frafald. Det ville derfor være at bremse den positive udvikling, som skolen er i, hvis HTG er 
omfattet af de 6-9 skoler.  
 
Ad. 8. Ida fortalte at skolen har deltaget i en møderække i UVM-regi om fravær og frafald. Vi har meget lille 
frafald og lavt fravær. Vi har været gode til at udvikle HF og nu vil vi ligeledes videreudvikle STX.  I 
forlængelse af parallelle samfundsproblematik her har vi et samarbejde om social kontrol. Projektet hedder 
”sænk skulderen”. Vi har også stadig fokus på skolens klimaprojekter og grønne profil. Vi forsætter også 
vores talentforløb. Eleverne fra grundskolerne får i den forbindelse undervisning i astronomi.  
 
Ad. 9. Ida fortalte, at vi er ved at undersøge, om vi kan få solceller. Susanne inviterede HTG til RUC, så 
samarbejdet kan komme i gang efter COVID. Lars ønskede bestyrelsen en god sommerferie og ønskede 
Jakob tillykke med studentereksamen.  
 


