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Referat 
1. Dagsordenen blev godkendt. 
  
2. Referat af mødet 4. december 2014 blev godkendt og underskrevet. 
  
3. Revisoren fremlagde årsrapporten 2014. Den viser et overskud på 2,8 
mio kr. hvor størstedelen skyldes beslutninger om at udskyde 
renoveringsprojekter og nybygning af musikfaciliteter. En anden 
enkeltstående årsag til det store overskud er tilbagebetaling af for meget 
opkrævet elforbrug, ca. 1,2 mio kr. 
Springet i likviditetsgrad i forhold til tidligere år skyldes ændrede 
regnskabsprincipper. 
Kantinens regnskab er lagt ind i skolens regnskab fra 2014. 
Da overskud ikke regnskabsteknisk kan hensættes til bygge- og 
renoveringsprojekter, vil disse belaste driftsresultatet i 2015, hvor de 
bliver udført. 
Derefter blev revisionsprotokollatet gennemgået. Her blev nævnt, at 
posten skyldigt overarbejde nødvendigvis er et skøn og derfor indebærer 
en vis usikkerhed. Kravene til funktionsadskillelse i forhold til regnskab 
og lønadministration opfyldes på Tørring Gymnasium så godt som det er 
muligt. Der skal udarbejdes en opdateret regnskabsinstruks. Som følge 
af at kantinens regnskab er lagt ind i skolens samlede regnskab, vil 
kantinens CVR nr. blive slettet. 
Tørring Gymnasiums eksamensresultater for 2013 ligger på niveau med 
den socioøkonomiske reference ramme, dog har vi en positiv signifikant 
afvigelse i skriftlig matematik, skriftlig samfundsfag og mundtlig engelsk. 
Årsrapport og revisionsprotokollat 2014 blev godkendt af bestyrelsen. 
  
4. Nøgletal fra årsrapporten blev kort gennemgået. Tallene viser, at vi er 
mere produktive på klasseniveau end tidligere, men ikke på elevniveau. 



Dette kan forklares ved en lavere gennemsnitlig klassekvotient – bl.a. 
som følge af det fleksible klasseloft på 28. Den gennemsnitlige 
holdstørrelse afspejler vores måde at pakke holdene, og den viser en 
stigende tendens, selvom vi opretter valghold med kompetencegivende 
fag, hvor holdstørrelsen er under 8. Gennemførelsesprocenten er stadig 
pæn, men det samlede eksamensresultat er i år lidt under 
landsgennemsnittet.   
  
5. Der blev på mødet talt om justeringer af budget 2015. 
Taxameterindtægterne vil bliver ½ mio kr. lavere, da vi på grund af 
faldet i elevtal har tyve elever færre på tælledagen end forventet. 
Afskrivning på undervisningsmidler sænkes fra 400.000 til 135.000 kr. 
Under posten ’undervisningens gennemførelse, lærerløn’ er tilføjet 
fagtillæg på ca. 700.000 kr. Budget 2015 kommer derved til at udvise et 
underskud på 768 t.kr. Bestyrelsen kan godt acceptere et underskud i 
2015, men da planlægningen af næste skoleår griber ind i 2016, skal der 
laves et realistisk budget for 2016, der ikke må give underskud – under 
de nuværende kendte forudsætninger og bedste skøn. 
Timemæssigt er der budgetteret med, at skoleåret 2015/16 kan læses af 
de nuværende fastansatte lærere. 
På spørgsmålet om det tidligere har været drøftet internt, at der på et 
tidspunkt bliver brug for at se på holdbare perspektiver er svaret, at det 
har været italesat, hvad faldende taxameterindtægter vil kunne betyde. 
Bestyrelsen drøftede behovet for en langsigtet strategi til sikring af, at 
driften balancerer fra og med 2016. Det anses for nødvendigt, at der 
snarest via samarbejdsudvalget påbegyndes en proces med 
medarbejderinddragelse, så alle de gode ideer i organisationen kan 
komme i spil, og der kan findes en fornuftig langsigtet løsning. 
Det er bestyrelsens holdning, at der ikke bruges af egenkapitalen til 
driften. På et senere tidspunkt vil det i bestyrelsen blive diskuteret, hvad 
der evt. kan investeres egenkapital i. 
  
6. Der pågår indhentning af tilbud på renovering af loftet i hallen. 
Arbejdet forventes udført i løbet af sommerferien. 
Vi har et tilbud på renovering af ventilationen i B og C fløjene og 
afventer et tilbud mere. 
Tegningerne er lavet til den nye musiktilbygning. Spaden sættes i jorden 
i foråret og vi håber de nye faciliteter kan tages i brug ved skolestart. 
  
7. Vi har 123 ansøgere til kommende 1g. 
Bestyrelsen blev orienteret om, at der er en undersøgelse i gang blandt 
vore nuværende elever. En undersøgelse der skal belyse, hvorfor vores 



elever har søgt netop Tørring Gymnasium. 
Gymnasiet får sandsynligvis mulighed for deltagelse i markedsføringen 
omkring ’Hedensted High’. 
I Hedensted Kommunes skoler pågår et evidensbaseret 
forskningsprojekt ’Hvordan bliver eleverne dygtigere?’ 
  
8. Det er uvist, i hvilket omfang den nye vejlederstruktur har betydning 
for årets søgetal. Den nye struktur betyder at kun 20% af de unge får 
vejledning i forbindelse med valg af og søgning til ungdomsuddannelse. 
  
9. Undervisningsministeriet har sendt brev til alle bestyrelser for 
gymnasier, institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 
voksenuddannelsescentre. Ministeriet vil sikre, at bestyrelsen har et 
konsekvent og vedholdende fokus på institutionens kerneopgave – 
elevernes læring og trivsel - og sikre sig, at bestyrelserne tager 
styrelsesmulighederne i anvendelse. 
Undervisningsministeriet iværksætter tre nye initiativer: 
* tværgående regionale møder for at give inspiration til nytænkning og 
at sætte fokus på de gode eksempler 
* et forum, der skal komme med anbefalinger til godt bestyrelsesarbejde 
og bidrage til at sikre større videndeling til fortsat udvikling af sektoren 
* en velkomstpakke til nye bestyrelsesmedlemmer med introduktion til 
bestyrelsesarbejde på selvejeområdet og rollefordelingen mellem 
ministeriet, bestyrelse og ledelse. 
På Tørring Gymnasium løser vi den fælles opgave på den gode måde, 
hvor brevets intentioner bliver taget alvorligt på en måde, der passer til 
Tørring Gymnasium.	


