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Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Søren Poulsen Jan Lagoni Jacobsen, Birthe Friis Morten-
sen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, Eva Povlsgaard Nebeling, Emil Bøtcher Jensen, Erling 
Petersson 
 
Afbud fra: / 
 
Henry Heiberg deltog ikke i behandlingen af pkt. 1, 2 og 7. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 
Pkt. 7 Handlemål 2016/2017 blev behandlet i forbindelse med pkt 2. 
 

2. Oplæg om besparelser skoleåret 2016/2017 samt oplæg om skoleorganisationsudvik-
ling 

 
Erling Petersson orienterede om de tiltag skolen vil iværksætte det kommende skoleår i 
forhold til besparelserne. Alle tiltag har været behandlet i skolens udvalg samt PR og det 
endelige oplæg til besparelser blev i uge 6 godkendt i Samarbejdsudvalget.  
 
Der arbejdes med et skoleår ad gangen, så der er mulighed for evaluering og justering. 
Fokus er på at spare hvor det er muligt men samtidig også udvikle skolen. 
 
I forbindelse med ovenstående er der udarbejdet en ny organisationsplan. 
Udvalgsstrukturen ændres så de nuværende 5 stående udvalg reduceres til 2 udvalg: FPU 
(Fagligt Pædagogisk Udvalg) og SKU (Skolekulturudvalg). Der oprettes desuden 2 koordi-
natorstillinger knyttet til hvert af udvalgene og med forbindelse ned i organisationen til de 
enkelte faggrupper. 
 
Implementeringen sker fuldt ud fra det kommende skoleår 

  
7. Handlemål 2016/2017 

 
Erling Petersson gennemgik punkterne i oversigten over handlemål for 2016/2017, hvor 2 
af punkterne vedrører de i pkt. 2 gennemgåede besparelser og organisationsændring.  
 
Derudover indeholder de 3 øvrige handlemål implementering af en EG-model for Projekt 
Netwerk, synergieffekt mellem skolens uddannelser (IB, STX og HF) samt styrkelse af sko-
lens science profil. 
 
Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til handlemål. 

 
3. Årsregnskabet 2015 

 
Vicerektor Marianne Helms gennemgik årsrapport og protokollat, der igen i år er uden an-
mærkninger. 
 
Årets resultat er på kr. 1.327.967 og svarer til det forventede. 
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Bestyrelsen godkendte og underskrev årsrapport og protokollat. 
 

4. Driftsbudget 2016 
 

Marianne Helms gennemgik det justerede budget for 2016 som bygger på de endelige fi-
nanslovstakster og et optag på 13 nye klasser + IB-1 i det kommende skoleår. 
 
Den varslede dispositionsbegrænsning 2016 kender vi endnu ikke beløbet på og det er der-
for ikke indregnet i det reviderede budget. 
  
Skolen forventer et resultat på kr. 1.052.072. 
 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget 2016. 

 
5. Bemyndigelse til at signere elektronisk årsregnskab 

 
Bestyrelsen bemyndigede Marianne Helms til at signere det elektroniske årsregnskab. 

 
6. Søgetal 2016/2017 

 
Erling Petersson orienterede om de aktuelle ansøgertal på EG. 
 
EG har pt modtaget 315 STX-ansøgninger, 22 ansøgere til Pre-IB og 56 HF-ansøgninger. 
Derudover forventes der et elevtal på 26 på den kommende IB-1. Der er tale om en fin 
fremgang i forhold til sidste år. 
 
Efter afholdelse af optagelsesprøver den 30. marts og fordelingsudvalgsmøde den 8. april 
kender vi det endelige optag. 
 
Vi har indmeldt en optagelseskapacitet på 13 klasser og på baggrund af søgetallene vil der 
oprettes 11 STX-klasser, 1 Pre-IB-klasse og 1 HF-klasse. 

 
8. Forpagtning af kantinen 

 
Erling Petersson oplyste, at Esbjerg Kommune har opsagt forpagtningen af kantinen på 
Esbjerg Gymnasium pr. 31.12.2016. 
 
Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder for kantinedrift fremover. 
 
Ledelsen vil i samarbejde med formandsskabet finde en egnet løsning. 
 

9. Nyt fra EG 
 
Erling Petersson orienterede om det nyligt afholdte arrangement med astronaut Andreas 
Mogensen, som var en stor succes med sjælden stor medieomtale. 
 
Derudover har skolen fået tilbudt, at 5 af vores geovidenskabselever kan komme til Grøn-
land på kombineret sommerskole og ekspedition på indlandsisen sammen med grønland-
ske og amerikanske elever. Turen finder sted fra 28. juni til 18. juli og UVM afholder alle 
udgifter. Vores geovidenskabselever i 1g fik tilbuddet og alle var interesserede, så der blev 
foretaget lodtrækning. 
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Torsdag den 17. marts præsenteres EGs nye logo/brand af reklamebureauet Kirk & Holm 
ved et event, der afsluttes med standup med Simon Talbot. 
 

10. Evt., herunder spisning og aftale af mødedatoer mm. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes i forbindelse med bestyrelsesseminaret den 13.-14. sep-
tember 2016. 
 
Det efterfølgende møde afholdes tirsdag den 29. november 2016. 
 

 
 

Mødet blev hævet kl. 18.15 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


