
 

 
 

22. september 2020 
Referat fra bestyrelsesmøde den 21. september 2020 

 
Tilstede: Henrik Larsen, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Anette Nicolaisen, Ingelise Terkildsen, 
Annette Bruhn, Kasper Kjærsgaard, Nanna Marie Muhlig, Isa Juel Larsen, Sune Ahrenkiel 
 
Afbud fra: Ingen 
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt.  
 

2. Status på EG 
 

Sune orienterede om, at afviklingen af studieture har fyldt lidt den sidste tid.  
På EG har vi fulgt anbefalinger og rejsevejledninger fra Udenrigsministeriet og 
Sundhedsstyrelsen. 2 destinationer blev aflyst og flyttet til Danmark. 4 klasser var i Italien 
(Firenze og Rom) og 2 klasser i Lissabon, hvor smittetrykket alle steder rent faktisk var 
lavere end i Esbjerg. Der har været positive tilbagemeldinger fra studieturene. 
 
På trods af Corona har vi haft en god skolestart efter sommerferien og har kunnet holde 
fællesarrangement samt afvikle musical. 
 
Vi har fortsat 10 fyldte 1. årsklasser.  
 
Sune har i dag haft telefonmøde med Ellen Trane Nørby hvor emner som Institutionslov, 
elevfordeling og taxameterordning blev drøftet. 
 
Vedr. den indefrosne feriepengeforpligtelse afventer vi fortsat en udmelding om, hvordan 
vi skal forholde os. 
 
 

3. Opfølgning på budget 2020 
 
Både lønbudget og driftsbudget ser fortsat fornuftigt ud og der forventes derfor fortsat et 
overskud på ca. kr. 300.000.  
 
 

4. Opfølgning på strategimøde 
 
Sune orienterede om, at der den 11. november afholdes en strategieftermiddag for alt 
personale på EG.  



 

 
Henrik Larsen indleder dagen med at sætte rammen med udgangspunkt i materiale 
udarbejdet af ledelsen. Den øvrige bestyrelse er meget velkommen til at deltage. 
 
I uge 43 opsættes franske vægge på lærerværelset med plancher, hvor der er plads til at 
personalet kan komme med ideer og inputs. 
 
Nanna sender Elevrådets input til Sune. 
 

5. Opdatering på HF/HF3 
 
Der forventes en afklaring i løbet af september om Rybners får permanent udbudsret vedr. 
HF.  
 
Vedr. HF3 har EG været på besøg på Nørresundby Gymnasium og hørt om deres erfaringer 
med HF3. 
 
Den 7. oktober deltager EG desuden i møde med Esbjerg Kommune om ordningen. 
Kommunen estimerer at der er 22 elever der kan starte i HF3 august 2021. 
 
HF og HF3 er vores mulighed for at få flere elever og dermed afbøde nogle af de 
økonomiske udfordringer. 
 
 

6. Eventuelt 
 

Henrik Larsen orienterede om, at Henry Heiberg har valgt at udtræde af bestyrelsen ved 
årets udgang. Dette var derfor Henrys sidste bestyrelsesmøde, da han er forhindret i at 
deltage den 7. december. 
 
Henrik takkede ham mange gange for indsatsen i bestyrelsen gennem 15 år og overrakte 
ham en boggave. 
 
 
Kommende mødedato: 
 
Mandag den 7. december 2020 kl. 16.15 
 

  
Mødet blev hævet kl. 17.45 
 
Referent: Anne Scharstein 


