
 

 
 

11. december 2020 
Referat fra bestyrelsesmøde den 7. december 2020 

 
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: Henry Heiberg 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt.  
 

2. Bestyrelsens valg af nyt medlem 
 

Da Henry Heiberg har valgt at stoppe i bestyrelsen skal nyt medlem for den resterende 
valgperiode vælges. Som nyt medlem af bestyrelsen blev Ulla Tørnæs valgt. Hun indtræder 
i bestyrelsen pr. 1. januar 2021. 
 

3. Valg af næstformand 
 
Jan Lagoni blev valgt som ny næstformand pr. 1. januar 2021 for resten af Henry Heibergs 
valgperiode, dvs. frem til 1. maj 2022. 
 

4. Status på EG, herunder HF/HF3 
 
Henrik Larsen indledte punktet med at takke medarbejderne på EG for deres indsats i dette 
noget anderledes år pga Covid-19. 
 
Sune Ahrenkiel tilføjede, at hverdagen nok ikke bliver normaliseret før august 2021. Det 
har været et mærkeligt år også for eleverne, som ikke har oplevet de forskellige 
arrangementer der plejer at afholdes i et skoleår. Som følge af de seneste smittetal har 
ledelsen valgt at aflyse alle sociale arrangementer frem til efter juleferien. 
 
Det er nu blevet afgjort, at Rybners ikke fik permanentgjort deres udbudsret til HF, så nu er 
det kun VUC Vest og EG der udbyder HF i Esbjerg. 
 
Derudover udbyder EG HF3 fra det kommende skoleår, som er et tilbud om en HF fordelt 
på 3 år for unge med ASF og lignende. Godt 100 vejledere deltog i sidste uge til virtuelle 
møder om det nye tilbud. 
 
I foråret skal en gruppe af vores lærere på et skræddersyet kursus for at blive klædt på til 
at undervise på HF3. 



 

 
På trods af Corona går det dog godt på EG – vi har pt godt 750 elever, vi har et lavt frafald 
og meget få studieretningsskift i vores 1. årsklasser, som alle er fyldte. 
 
Vi er netop ved at afslutte den årlige trivselsundersøgelse blandt eleverne og i januar vil 
der blive fulgt op ift hvilke indsatsområder der skal arbejdes med. 
 
Vi planlægger fortsat med at kunne afvikle fysisk Åbent Hus den 19. og 23. januar 2021, 
som opdeles i 6 ”slots” over de 2 dage, hvor elever og forældre kan tilmelde sig på vores 
hjemmeside. Der planlægges med en fælles introduktion i festsalen og derefter en 
rundvisning med FET-guider – 1 guide pr. familie. 
Den 27. januar afholdes et særligt åbent hus for HF3-elever, som dog også gerne må 
deltage den 19. og 23. januar. 
 
Pr. 1 januar 2021 virksomhedsoverdrages kantinen fra Jespers Torvekøkken til EG. De 3 
nuværende medarbejdere fortsætter som ansatte i kantinen. En advokat tager sig af 
formalia. 
 
Vi afventer nu elevoptaget i marts. Vi håber på et fornuftigt optag, så vi kan undgå 
yderligere personalereduktioner. 
 
Ledelsen har i forbindelse med udsigten til at økonomisk hårdt år 2021 udarbejdet et 
besparelseskatalog, som under alle omstændigheder gennemføres fra det kommende 
skoleår. 
 
Fredag blev det udmeldt i forbindelse med finanslov 2021, at der udmøntes flere penge til 
gymnasierne.  For EG’s vedkommende forventes en udmøntning på omkring 1,3 mio. kr. 
for finansåret 2021. 
 

5. Regnskab 2020 
 
Som følge af Covid-19 har der været mange aflyste aktiviteter og der er derfor ikke brugt så 
mange penge som budgettet. Der forventes derfor et overskud på omkring 1,4 mio. kr. 
 

6. Budget 2021-2023 
 
Da budgetbilaget blev udsendt var det ikke kendt at vi ville blive tilført ekstra midler de 
kommende 4 år. Det ændrer billedet en hel del og det blev derfor aftalt, at et revideret 
budget med overslagsår udsendes til bestyrelsens godkendelse så hurtigt som muligt. 
 
 
 
 
 



 

7. Opfølgning på strategimøde 
 
Strategiprocessen startede i bestyrelsen i august og nu har medarbejderne i november 
arbejdet med de strategiske spor og 4 er blevet valgt: Faglighed, Dannelse, 
Trivsel/rummelighed og Synlighed. 
 
Den 28. januar 2021 mødes alle medarbejdere igen til strategidag, hvor der skal arbejdes 
med handlinger for de 4 strategiske spor. En freelance journalist deltager og sørger for at 
sammenskrive et udkast til en strategi for de kommende 5 år. Udkastet fremlægges for 
bestyrelsen på mødet i marts.  
 

8. Godkendelse af klasseloft 
 
Klasseloftet blev godkendt. 
 

9. Optagelseskapacitet 
 
Bestyrelsen godkendte ledelsens indstilling til, at der meldes følgende optagelseskapacitet 
for skoleåret 2020/2021 ind til Regionen:  
 
8 STX-klasser, 5 HF-klasser (heraf 1 HF3) og 1 Pre-IB-klasse. 
 

10. Eventuelt 
 
Henrik Larsen uddelte julegaver til bestyrelsen.  
 
Kommende mødedatoer: 
 
Mandag den 22. marts 2021 kl. 16.15 
Mandag den 21. juni 2021 kl. 16.15 
Mandag den 27. september 2021 kl. 16.15 
Mandag den 13. d december 2021 kl. 16.15 

  
Mødet blev hævet kl. 17.15 
 
Referent: Anne Scharstein 


