
 

 
 

28. september 2022 
 
Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 26. september 2022 

 
Tilstede: Henrik Larsen, Anette Nicolaisen, Ulla Tørnæs, Diana Mose Olsen, Annette Bruhn, Kasper 
Kjærsgaard, Rasmus Ditlefsen, Sune Ahrenkiel, Dan Støjer 
 
Jan Lagoni deltog via Teams. 
 
Afbud fra: Astrid Vigel Mischorr-Borch 
 
Punkt 2 blev behandlet efter punkt 5. 
 
Håndbog for bestyrelser i det almene gymnasium (stx og hf) blev omdelt. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. EG-status 
 
Sune oplyste, at der er blevet ansat 7 nye kolleger i dette skoleår. 
Vi er vækstet på STX og har lige nu flest nye STX-elever i Esbjerg. 
De nye elever er godt i gang og vi er også kommet godt i gang med vores nye 
udvalgsstruktur, hvor der er større fokus på faglighed. 
 
Fra dette skoleår er vi overgået til at blive en del af Herningsholm IT-center og vi er 
begyndt så småt at bruge Office365/Teams. 
 
Next Step og Studie 10-forløb er i gang og i uge 41 starter brobygning. 
 
 

3. Budgetopfølgning 2022 
 
Dan Støjer redegjorde for opgørelsen over det forventede resultat for 2022 som pt. udviser 
et underskud på 2.068.126 kr. 
 
De største afvigelser skyldes stigende energipriser, stigende priser på fødevarer (kantine), 
stigning i lærerlønninger grundet større årsværksudvidelse end forventet samt en stigning i 
aktiviteter generelt, herunder studieture, efter nogle år med Corona. 
 
Fra 2023 og frem forventes der balance i budgettet. 
 



 

Bestyrelsen godkendte det revideret budget, men ser gerne, at årets resultat ikke 
overstiger de 2 mio. kr. 
 

4. Låneomlægning 
 
Realkredit Danmark har fremsendt forslag til låneomlægning. 
 
Idet omlægningen vil medføre større driftsudgifter i en i forvejen presset økonomi takkes 
der nej til tilbuddet. 

 
5. Risikobaseret kvalitetstilsyn 2021/2022 

 
Bestyrelsen behandlede henvendelsen fra STUK. 

  
Bestyrelsen anerkender STUK’s opmærksomhed på problemstillingen, og tager til 
efterretning at STUK har vurderet, at den fremsendte handlingsplan fra EG ikke har været 
konkret nok.  
 
Revision af EG’s kvalitetssystem igangsættes, så den er ajour med de gældende 
retningslinjer.  

  
Bestyrelsen pålægger ledelsen at tage en hurtig kontakt til STUK, så det videre arbejde kan 
tilrettelægges og gennemføres i tæt kontakt med de gymnasiale læringskonsulenter.  

  
Bestyrelsen besluttede endeligt, at ledelsen kontinuerligt orienterer bestyrelsen om 
fremdriften i processen på de kommende bestyrelsesmøder. 

  
 

6. Opfølgning vedr. strategi på EG 
 
Sune Ahrenkiel orienterede om det fortsatte arbejde med strategien. 
 
På EG er vi gode til trivsel og rummelighed, men vi vil også gerne sætte mere fokus på 
faglighed, hvilket der arbejdes med i den nye udvalgsstruktur, i PR og ved at brande os 
mest muligt på vores faglighed, fx Naturvidenskabsfestival, der afvikles 28. september. 
 
Der arbejdes også fortsat med trivsel i bl.a. SKU-regi. 

 
7. Indsatsområder for skoleåret 2022/23 

 
Dan Støjer gennemgik bilaget med kvalitetsmålene for 2022-2023 som alle kan føres 
tilbage til strategien. 
 
 
 



 

 
Ad 1: Der har været stor tilslutning til de udbudte forløb. Der er udarbejdet en ny folder 
med forløbene og det er planen at ledelsen skal ud og profilere tilbuddet på skolerne. 
Forløbene er også profileret på Esbjerg Kommunes ude.nu-portal. 
 
Ad 2: Euroschoolsport afvikles på EG efter nogle år med aflysning pga. Corona. 
Udover EG deltager elever fra 7 udenlandske skoler og arbejdet med at finde privat 
indkvartering er igangsat. 
 
Der er søgt midler til dækning af udgifter ved diverse fonde og indtil videre er det kommet 
tilsagn på 75.000 kr. 
 
Ad 3: I dette skoleår fokuseres der på, at projektet med samarbejde med tidligere elever 
også omfatter det samfundsvidenskabelige område.  
 
På sigt arbejdes der på at etablere en alumniforening. 
 
Ad 4:  Arbejdet med pædagogisk IT er igangsat. Øget digitalisering er udover hos 
underviserne også et fokuspunkt i administration og ledelse.  
 
Ad 5: Den nye udvalgsstruktur er igangsat, hvor de 3 nye udvalg (STX, HF og IB) er mere 
målrettet de enkelte uddannelser og derved arbejder med at styrke fagligheden. 
 
Ad 6: Skolen modtager socialt taxameter som er målrettet HF. Det vil være endnu en 
opgave for HF-udvalget at kigge på mulige tiltag, såsom mindre hold, to-lærerordning og 
lign. 
 

8. Eventuelt 
 
Henrik Larsen orienterede om eksempel med brug af kunstig intelligens til opgavebrug. 
 
 
Næste mødedato: mandag den 12. december 2022 kl. 16.15 
 
 

Mødet blev hævet kl. 17.30  
 
Referent: Anne Scharstein  


