9. juni 2021
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. juni 2021
Tilstede: Henrik Larsen, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Ingelise Terkildsen, Annette
Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Marie Muhlig, Isa Juel Larsen, Sune Ahrenkiel, Marianne Helms
Afbud fra: Ulla Tørnæs

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. EG-status
Sune Ahrenkiel orienterede om Corona-situationen på EG, hvor vi nu har fået etableret et
velfungerende testcenter.
Vi har indtil medio maj ikke haft nogle positive tests, men kort før den skriftlige eksamen i
dansk testede et par elever positivt og 2 klasser blev derfor hjemsendt som nære kontakter
og vil derfor få ophøjet deres skr. årskarakter i dansk til eksamenskarakter.
Vi afholder dimission fredag den 25. juni i to omgange med 6 klasser pr. gang, så vi kan
holde os indenfor begrænsningen på 500 personer.
Galladimissionen for afgangseleverne var vi nødt til at aflyse.
Den 31. maj afholdt vi afslutning på EG Games på boldbanen for alle elever.
Det kommende skoleår starter der 12 nye klasser (6 STX, 4 HF, 1 HF3 og IB).
Det har i år ikke været nødvendigt med afskedigelser.
UVM udsendte i maj et udbud på et ekstra ASF-tilbud på HF med op til 12 elever pr. klasse
og skyggetaxameter på op til 16 elever yderligere. EG har, på trods af den meget korte frist,
sendt en ansøgning afsted, bla. fordi vi i kraft af vores nye HF3 og den visitationsproces vi
netop har været igennem vurderer, at vi allerede har 12 egnede elever til tilbuddet blandt
de elever vi har måtte afvise til HF3.
Vi modtager formentlig svar i løbet af uge 23.
Der afholdes sommerfrokost for personalet den 25. juni og 9. august starter vi året med en
personaleudflugt til Skallingen.

3. Næste skoleår
Fra næste skoleår starter vores nye HF3 op i lokalerne i den nye fløj K, hvor der indrettes
mentorlokale, klasselokale og fælles grupperum. Hvis vi får lov til at oprette en ASF-klasse,
vil de også skulle være i denne fløj.
De kommende HF3-elever og deres forældre er inviteret til et introarrangement på skolen
den 17. juni.
Vi mangler fortsat at finde 4-5 HF3-lektiehjælpere – det blev foreslået at undersøge
muligheder for at bruge pensionerede folkeskolelærere.
Vi håber på et skoleår uden en masse Corona-restriktioner. Alle - både personale og elever
- ser frem til mere normalitet.
4. Budgetopfølgning
Budgetrapporten blev kort gennemgået.
Der er modtaget flere tilskud end budgetteret grundet særlige tilskud ift fagligt løft/trivsel,
oprettelse af testcenter og rengøring ifm Covid-19.
På lønsiden forventes budgettet at holde. Corona har igen medført mindre forbrug på øvrig
drift. Der er en ekstra udgift på 222.181 i forbindelse med optagelse af det nye lån.
Vores CTS-anlæg skal udskiftes – det koster 6-700.000 kr., udgiften til afskrivninger er
indeholdt i det budgetterede beløb.
Fremadrettet indeholder budgetopfølgningen et forventet resultat.
5. Ferielov
I forbindelse med de indefrosne feriemidler besluttede bestyrelsen, at skolen foretager en
frivillig indbetaling af midlerne til Feriefonden.
6. Finansiel strategi
Bestyrelsen pålægger ledelsen at udarbejde et udkast til finansiel strategi til det
kommende møde i september. Udkastet sendes ud inden mødet.
7. Opfølgning vedr. strategi på EG
Sune Ahrenkiel orienterede om de 2 strategidage, hhv. 11. november 2020 og 1. juni 2021,
hvor der er blevet arbejdet med de 4 strategiske spor: Faglighed, dannelse, rummelighed &
trivsel og synlighed.

Sune vil sammen med freelance journalist Tue Knudsen lave et første udkast i løbet af
denne uge til en 5 års strategiplan.
Det færdige strategioplæg fremlægges for bestyrelsen på mødet i september. Oplægget vil
inden da (den 9. august) blive fremlagt for personalet ifm skolestarten.
Sune oplyste desuden, at der i fredags blev afholdt afskedsreception for Marianne Helms
med nogle få eksternt indbudte gæster.
Dan Støjer tiltræder som ny vicerektor og Christina Jepsen tiltræder som uddannelsesleder
pr. 1. august 2021.
Der skal i det kommende skoleår tages hul på at udarbejde en ny udvalgsstruktur. I den
forbindelse efterlyste bestyrelsen et nyt organisationsdiagram, hvor referencerammer
fremgår.
Bestyrelsen var enig om at der er behov for en digitaliseringsstrategi udover de valgte spor.
Der var en drøftelse af digitale muligheder i forhold til bl.a. bøger, afleveringer og software.
Elevrepræsentanterne fremhævede, at de elever vi modtager er vant til høj grad af
digitalisering fra folkeskolen.
Det er vigtigt at sætte en retning – også i forhold til digitalisering.
8. Eventuelt, herunder farvel til elevrepræsentanterne
Sune Ahrenkiel takkede Marianne Helms for hendes store arbejde for EG.
Henrik Larsen takkede på bestyrelsens vegne Marianne og ønskede held og lykke fremover.
Henrik takkede Nanna og Isa for deres input på møderne og ønskede dem held og lykke
med deres eksamener.
Henrik afsluttede mødet med at ønske alle en god sommer

Kommende mødedatoer:
Mandag den 27. september 2021 kl. 16.15
Mandag den 13. d december 2021 kl. 16.15
Mødet blev hævet kl. 17.35
Referent: Anne Scharstein

