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BESTYRELSEN Side 1 af 2 

1. december 2016 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 29. november 2016 

 
Tilstede: Flemming Just, Søren Poulsen, Kasper Kjærsgaard, Simon Kolagar, Liv Valentin, Erling 
Petersson 
 
Afbud fra: Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Mortensen, Birgit Bindzus 
 
Birthe Friis Mortensen har grundet sent afbud pr. mail kommenteret og godkendt pkt. 3, 4 og 5. 
 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 
Pga de mange afbud udsættes punkt 2 til næste møde. 
 
Den reviderede dagsorden blev godkendt. 

 
2. Science på EG 

 
Punktet udsat til næste møde. 

 
3. Ferieplan 2017/2018 

 
Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 
 

4. Revideret personalepolitik på Esbjerg Gymnasium 
 

Erling Petersson orienterede om, at baggrunden for revision af personalepolitik udspringer 
af både den nye organisationsstruktur på EG samt en tilpasning i forhold til procedure i for-
bindelse med eventuel uansøgt afsked. 
 
Den reviderede personalepolitik har været behandlet i Samarbejdsudvalget på møde den 
17. november. 
 
Flemming Just opfordrede til, at ordet værdi tilføjes samt at det tydeliggøres, at politikken 
dækker over flere personalegrupper.  
 
En opdateret udgave af personalepolitikken behandles på møde i Samarbejdsudvalget me-
dio december. 
 
Personalepolitikken blev godkendt. 

 
5. Økonomi 

 
Foreløbigt regnskab 2016 

 
Marianne Helms orienterede om det reviderede budget for 2016, som udviser et forventet 
overskud på kr. 1.043.097 jf omdelte bilag på mødet. 
 
Det forventede resultat afviger kun ganske lidt fra det budget, der blev vedtaget på møde i 
november 2015. 
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Det reviderede budget blev vedtaget. 
 
Budget 2017 

 
Marianne Helms redegjorde for budget 2017, der tager udgangspunkt i oprettelse af 13 
klasser + IB og Pre-IB. 
 
Som det fremgår af bilaget, er indtægtsgrundlaget i 2017 mindre med det samme elevtal 
som i 2016. Denne besparelse er fundet ved en justering af driftsomkostningerne på bag-
grund af det reelle forbrug i 2016 og der forventes ingen større serviceforringelser. 
 
Budget 2017 blev vedtaget. 
 

6. Evt. med nyt fra EG og fremtidig mødedato 
 
Erling Petersson orienterede om, at Rybners har fået godkendelse til at udbyde HF i en for-
søgsperiode på 2 år. 
 
Flemming Just spurgte ind til de foreløbige erfaringer med den nye kantine. 
Kantinen er blevet godt modtaget på skolen og der var positive tilkendegivelser fra både 
elev- og personalerepræsentanter i bestyrelsen. 
 
Erling Petersson oplyste, at der mandag den 5. december er indvielse af skolens nye Cos-
modome (mobilt planetarium), hvor både egne elever og en klasse fra Bohrskolen deltager. 
 
Den 7. marts besøger astronauten Andres Mogensen igen EG til et arrangement, hvor der 
også er inviteret ca. 100 elever fra områdets folkeskoler. 
 

 
Mulige datoer for næste møde i marts 2017 udsendes på Doodle snarest. 

 
Mødet blev hævet kl. 17.10 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


