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10. juni 2020
Referat fra bestyrelsesmøde den 8. juni 2020
Tilstede: Henrik Larsen, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Ingelise Terkildsen,
Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Dyrgaard Rathmann, Camilla Skovhus Christensen, Sune
Ahrenkiel, Marianne Helms
Afbud fra: Ingen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. Status på EG
Sune orienterede om at EG er kommet godt igennem Corona. Alle vores elever er nu i et
vist omfang tilbage på skolen.
EG har haft 2 afskedigelsesrunder i hhv januar og marts i år. Processen er forsøgt gjort så
ordentligt som det er muligt.
I det kommende skoleår forventer vi 10 fyldte klasser fordelt på 6 stx, 3 hf og 1 Pre-IBklasse. Der er pt. venteliste til både STX og HF. Der er 15 ansøgere flere end sidste år og
ansøgertallet er alt i alt tilfredsstillende.
I denne uge er betonrenovering igangsat i Blok A. Renoveringen er fordelt i 2 etaper, hvor
Syd-facaden, som trænger mest, renoveres i år og nord-facaden renoveres i 2021. Der
forventes en samlet omkostning på ca. kr. 600.000.
Huebegivenhed for alle studenter afholdes den 22., 23. og 24. juni, hvor de får udleveret
deres skriftlige karakterer, samt de årskarakterer der er blevet ophøjet til
eksamenskarakterer som følge af Covid-19.
Dimission skal afholdes klassevis og vil finde sted fredag den 26. juni i 3 ”omgange” med 5
klasser ad gangen fordelt i 5 lokaler. Program udsendes til elever og forældre en af de
nærmeste dage.
Af interne arrangementer afholdes der afskedsreception for kolleger der stopper på EG
fredag den 19. juni og sommerfrokost den 26. juni – begge dele med behørig afstand og i
overensstemmelse med diverse Covid-19-retningslinjer.
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3. Opfølgning på budget 2020
Både lønbudget og driftsbudget ser fornuftigt ud og der forventes fortsat et overskud på
ca. kr. 332.000. Likviditetsmæssigt ser det ligeledes fornuftigt ud, så længe der ikke skal ske
en fuld udbetaling af den indefrosne feriepengeforpligtelse jf den nye ferielov.
4. Håndtering af den nye ferielov
Der er 2 muligheder i spil for indbetaling af feriepengeforpligtelsen: enten en
afdragsordning (med en forholdsvis høj rente) eller at betale forpligtelsen på én gang.
Der er dog lige nu forhandlinger om en mulig udbetaling af de indefrosne feriepenge i
forbindelse med Covid-19, så vi afventer en endelig udmelding.
Henry Heiberg tilføjede, at grunden til at EG ikke har en høj likviditet skyldes bestyrelsens
beslutning om at have afdraget ekstraordinært på vores ejendomslån. I tilfælde af, at vi
skal bruge likviditet til udbetaling af feriepengeforpligtelsen, kan vi vælge en
afdragsordning (med en pt høj rente) eller optage et tillægslån i vores ejendom til en
forventet lavere rente. Vi burde have kreditværdighed til dette.
5. Muligt samarbejde med IT-Center Fyn
Der har været afholdt møde med IT-Center Fyn, som har størst erfaring med IT på
gymnasierne, med henblik på at afdække et muligt fremtidigt samarbejde.
Bestyrelsen vil i forbindelse med det kommende strategiarbejde medtage strategi for
fremtidig IT på EG. IT-Center Fyn vil blive inviteret til at komme med et oplæg til det
kommende strategimøde.
Der var enighed i bestyrelsen om at erfaringerne med virtuel undervisning skal bruges, så
de aspekter, der har fungeret godt kan bruges fremover. Eksempelvis opleves det, at nogle
mødetyper er mere effektive, når de holdes virtuelt. Fra elevside fremhævede Nanna
Rathmann, at den virtuelle SRP-vejledning fungerede godt og gav en større fleksibilitet.
Bestyrelsen var enig om, at den fysiske relation med eleverne ikke må underkendes.
6. Planlægning af strategimøde
Det blev aftalt at der holdes strategimøde med bestyrelse og ledelse den 24. august kl.
11.30-16.30.
Efterfølgende inddrages personalegrupper i strategiarbejdet i løbet af efteråret, så der
inden jul kan ligge en ny strategi klar med skolens vision og mission.
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Sune Ahrenkiel oplyste desuden, at ledelsen som følge af udskiftning i ledelsesgruppen
(rektor og 2 uddannelsesledere) har udarbejdet en ny opgavefordeling som snarest vil blive
sendt rundt til personalet.
7. Eventuelt
Henry Heiberg orienterede om den nye Ungdomsfond i Esbjerg, hvor det er de unge selv
der er beslutningstagerne i forhold til anvendelsen af fondens midler.
Han opfordrede til at reklamere for fonden, så de unge, der kunne være egnede til at
arbejde i og for fonden tiltrækkes. Målgruppen er de unge i alderen 18 til 25 år. Kontakt
også gerne fonden med gode ideer.
Henrik Larsen ønskede Nanna og Camilla held og lykke fremover og takkede for deres
indsats i bestyrelsen. De fik begge overrakt et gavekort.

Kommende mødedatoer:
Strategiseminar: mandag den 24. august 2020 kl. 11.30-16.30
Mandag den 21. september 2020 kl. 16.15
Mandag den 7. december 2020 kl. 16.15

Mødet blev hævet kl. 17.45
Referent: Anne Scharstein
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