
Referat fra bestyrelsesmøde den 13. juni 2022 
 
Til stede var: Henrik Larsen, Jan Lagoni, Anette Nicolajsen, Ulla Tørnæs, Annette Bruhn, Kasper 
Kjærsgaard, Rasmus Ditlefsen, Mikkel Dalhof Hartwich, Sune Ahrenkiel, Dan Støjer, Diana Mose 
Olsen 
 
Anette Nikolajsen ankom først til mødet efter den ordinære dagsorden var afviklet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

2. Kort præsentationsrunde 

Da Diana Mose Olsen er nyt medlem af bestyrelsen præsenterede bestyrelsens 
medlemmer sig selv i en kort runde. 

3. Konstituering: valg af formand og næstformand 

Henrik Larsen blev genvalgt som formand og Jan Lagoni blev genvalgt som næstformand. 

4. EG-status 

Det er lykkes at vækste og starte næste skoleår med 7 nye STX klasser, 4 nye HF2 klasser, 1 
ny HF3 klasse og 1 ny pre-IB klasse. Noget af årsagen tilskrives dette skoleårs brobygning. 

Der ansættes 4 nye (1 årsvikar, 2 fastansatte undervisere og 1 fastansat uddannelsesleder). 
Derudover fastansættes 3 årsvikarer fra dette skoleår som undervisere. Der var i alt 186 
ansøgere til stillingerne som undervisere og 16 ansøgere til stillingen som 
uddannelsesleder. 

I næste uge bliver de første afgangselever studenter og onsdag d. 22/6 er der 
studentergalla og endelig dimission fredag d. 24/6. 

Fra at der var tvivl om, hvorvidt vi næste skoleår kunne fylde 7 STX klasser og 4 2-årige HF 
klasser, så er der nu tæt på at være fyldt op på både STX og HF. 

 

5. Kvalitetstilsyn på det gymnasiale område 2021/22 (Bilag 1) 

Dan Støjer orienterede kort om redegørelsen i forbindelse med udtagelsen til tilsyn. 

Henrik Larsen spørger til om det er korrekt forstået, at vi mener, at årgangens samlede 
resultat påvirkes af en høj fastholdelse. Dan Støjer svarede, at man altid vil udfordre alle 



elever i klasser – også de dygtigste, men at det kan have indvirkning på årgangens resultat, 
hvis man arbejder for at fastholde frafaldstruede som ofte også er fagligt svage. 

Sune Ahrenkiel tilføjer, at der har været overvejelser omkring delvis tilknytning af en 
mentor på det 2-årige HF. 

Henrik Larsen spørger til om man kan forestille sig, at der vil være 0 i difference imellem 
vejledende standpunktskarakterer og eksamenskarakterer? Dertil svarede både Dan Støjer 
og Kasper Kjærsgård, at der på HF altid har været og stadigvæk er elever, der forbeholder 
sig retten til ikke at deltage aktivt i undervisningen og først præsterer til eksamen. Dermed 
bliver eksamenskaraktererne typisk højere end de vejledende standpunktskaraktererne på 
HF. 

Der forventes svar fra ministeriet efter sommerferien. 

6. Næste skoleår  

Sune Ahrenkiel orienterede kort om nogle af milepælene i næste skoleår. 

Herningsholm IT-Center overtager driften af IT på EG, hvilket implementeres i kommende 
skoleår. Samtidig hermed satses også på den pædagogiske IT. Tina Marie Blomkvist fra 
Vejen Gymnasium er tilknyttet som ekstern og uddanner 14 underviserer som 
superbrugere i Office365 igennem det næste skoleår. Carsten Ørkilde fra Herningsholm IT 
afvikler sideløbende med dette kurser for administration og ledelse i forhold til brug af 
Office365 i administrationen. 

Næste skoleår skal vi have gang i en række aktiviteter som igennem 2 år har været lukket 
ned grundet Corona. Det er bl.a. Naturvidenskabsfestival og forløb under Ude.nu, 
Drughunter Dysten, Energiens Folkemøde og mange flere. Vi glæder os til at få et helt 
almindeligt skoleår. 

Til september bliver der et møde mellem undervisningsministeren, Danske Gymnasier og 
Danske HF og VUC omkring finansiering af HF3. Henrik Nevers, formand for Danske 
Gymnasier, deltager fra sektoren. 

På onsdag er der møde i regionen omkring ny elevfordelingsaftale, hvor Sune Ahrenkiel 
deltager. Det drøftes hvorvidt en ny elevfordelingsaftale kan få indvirkning på Esbjerg 
Gymnasiums optag? Det er uvist, hvorvidt det vil få konsekvenser for ansøgere til EG, men 
alt andet lige vil det have mindre betydning i dette område sammenlignet med andre 
områder. 

7. Budgetopfølgning 2022 (Bilag 2) 
 
DSt fremlægger afvigelser fra budget 2022, hvor det især er en justering af elevtal, der 
giver en mindre forskel i det reviderede budget. 



SuA pointerer at man i både 2020 og 2021 er kommet ud med overskud på henholdsvis 1,5 
og 1,6 mio - grundet nok især corona. 
 

8. Regnskabsinstruks (Bilag 3) 
 
Regnskabsinstruksen er godkendt. 
 

9. Eventuelt 
 
Henrik Larsen takker Mikkel Dalhof Hartwich for indsatsen i bestyrelsen og ønsker ham på 
forskud tillykke med huen. 

 
Mødet blev hævet 17:15. 
 
Referent: Dan Støjer 
 
 
 
 


