
 

 
 

14. maj 2018 
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 8. maj 2018 
 

Tilstede: Flemming Just, Jan Lagoni Jacobsen, Ingelise Terkildsen, Anette Nicolaisen, Annette Bruhn, 
Christine Skovhus Christensen, Janê Gad Akrawi, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Henry Heiberg, Kasper Kjærsgaard 
 
Flemming Just indledte mødet med at byde velkommen til de nye eksterne medlemmer Ingelise 
Terkildsen og Anette Nicolaisen.  
Herefter en præsentationsrunde af alle deltagere på mødet, jf pkt. 2. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Godkendt. 
 

2. Præsentation af den nye bestyrelse 
 
Flemming Just gennemgik i henhold til vedtægterne hvordan hvert medlem er udpeget: 
Jan Lagoni Jacobsen er udpeget af Esbjerg Skolevæsen 
Anette Nicolaisen er udpeget af Esbjerg Rektorkollegium 
Ingelise Terkildsen er udpeget af Esbjerg Kommune 
Flemming Just og Henry Heiberg er udpeget ved selvsupplering 
Christine Skovhus Christensen og Janê Gad Akrawi er udpeget af Elevrådet 
Kasper Kjærsgaard og Annette Bruhn er udpeget af medarbejderne på EG 
 
Bestyrelsen kunne med tilfredshed konstatere, at målet om 40/60-fordeling mellem kvinder 
og mænd i bestyrelsen nu er opnået. 
 

3. Konstituering: Formand og næstformand 
 
Flemming Just blev valgt som formand. 
Henry Heiberg blev valgt som næstformand. 
 

4. Bestyrelsesmødernes form og placering 
 
Flemming Just gennemgik strukturen på møderne, herunder tidspunkt og længde, men 
efterlyste samtidig andre måder at afholde møderne på. 
 
Der afholdes 4 årlige møder i hhv marts, maj/juni, september og november. Mødet i marts 
omhandler primært årsregnskab, maj/juni-møde er et mere strategisk møde og mødet i  



 

 
september er en del af et seminar, hvor strategiske emner tages op til en dybere drøftelse i 
bestyrelsen. Resultatlønskontrakter behandles bl.a. på dette møde. 
November-mødet omhandler budget – både indeværende og kommende år - og almindelig 
drift på skolen.  
 
Bestyrelsen efterlyste indlæg fra dagligdagen på møderne. 
 

5. Bestyrelsens vigtigste opgaver i den kommende tid 
 
Erling Petersson orienterede om, at gymnasiet efter en årrække med stigende elevtal og 
sidste års ekstraordinære høje elevsøgning, nu er tilbage til et optag på 12-13 klasser. 
 
Det voksende antal elever har medført behov for flere undervisningslokaler og en ny 
byggesag blev derfor igangsat i efteråret 2017 og står klar til indvielse i august 2018. 
 
Udfordringerne de kommende år er bl.a. fastholdelse af elevtal på trods af faldende antal 
14-16-årige i Esbjerg, de skærpede adgangskrav til stx og hf, de politiske hensigter om flere 
ansøgere til de erhvervsfaglige uddannelser og medvinden til campusdannelser. 
 
Andre vigtige opgaver er generationsskiftet i ledelse i løbet af de næste 4-5 år, samt 
efterlevelse af nyt kvalitetssystem. 
Der er fra det kommende skoleår oprettet et nyt udvalg på skolen, som netop skal arbejde 
med kvalitetssystemet. Punktet kvalitetssystem vil blive et fast punkt på bestyrelsens 
dagsorden, så der løbende sker en orientering om arbejdet. 
 

6. Planlægning af seminaret i september måned (tid og indhold) 
 
Seminaret afholdes onsdag den 12. september kl. ca. 18.00 - torsdag den 13. september 
2018 kl. ca. 13.00. 
 
Forslag til emner: 
Evaluering af bestyrelsesarbejdet 
Generationsskifte på EG 
Kvalitetssystem 
Profilering af EG 
 
Erling Petersson sender et udspil til tilrettelæggelsen af seminaret. 
 

7. Evt., herunder farvel til de 2 elevrepræsentanter i bestyrelsen (nye er valgt til det kommende 
skoleår) 
 
Flemming Just takkede Christine og Janê for deres konstruktive indsats i bestyrelsen og 
ønskede dem held og lykke på deres videre færd. De fik hver overrakt et gavekort. 
 



 

 
De nye elevrepræsentanter bliver Karoline Lindgaard, kommende 3z, og Anna Nissen 
Andersen kommende 2f. 
 
Der afholdes dimission fredag den 29. juni 2018 kl. 9.30. 
 
Der afholdes indvielse af de nye byggeri torsdag den 23. august 2018 kl. 10.45 
 
 
 

Mødet blev hævet kl. 17.35 
 
 
Referent: Anne Scharstein 
 
 

 
 


