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13. november 2014 
 
Referat fra bestyrelsesmøde den 10. november 2014 

 
Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, 
Mia Rødsgaard Juhl, Eva Povlsgaard Nebeling, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Birthe Friis Mortensen, Søren Poulsen 
 
Henry Heiberg deltog i mødet fra kl. 17.00 efter behandling af pkt. 3 
 
Punkt 6 blev behandlet under punkt 1 før behandlingen af budget 2015. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 

2. 1. Budget 2014 
 
Marianne Helms orienterede om det reviderede budget for 2014, hvor skolen forventer et 
resultat på1.509.653. Det er lidt højere end det oprindeligt forventede resultat, hvilket skyl-
des end mere positiv elevprognose end beregnet. 
 
Driftsmæssigt har der været øgede udgifter til primært markedsføring og elevaktiviteter, 
hvilket hænger sammen med udvikling af ny hjemmeside og milepælsarrangementer i for-
bindelse med byggeprojekter. 
 
Det reviderede budget blev godkendt. 

 
6. Optagelseskapacitet 

  
Skolen indstiller til en optagelseskapacitet på 12 klasse for skoleåret 2015/16. 

 
Bestyrelsen godkendte skolens indstilling. 

 
2 2. Budget 2015 

 
Marianne Helms gennemgik budget 2015 som er udarbejdet på baggrund af finanslov-
forslagstaksterne og en optagelseskapacitet på 12 klasser. 
 
Indtægtsgrundlaget er ca. 2 mio kr. lavere grundet færre elever og nedjustering i taxamet-
rene. Det sociale taxameter er trukket ud af taksterne og vil derfor ikke få yderlig negativ 
indflydelse på indtægtssiden i 2015. 
 
På baggrund af ovennævnte er der i år strammet op på skolens budgetterede driftsudgifter. 
 
Skolen forventer et resultat for 2015 på kr. 981.302. 
 
Budget 2015 blev godkendt. 
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3: IB status 
 
Skolen har afholdt det første konsulentbesøg i september måned og er blevet godkendt til 
at ansøge IBO om autorisation. I forlængelse har EG den 1. november uploaded alle autori-
sationsdokumenter til brug for verification visit fra IBO i uge 8. 
 
Med hensyn til licens fra UVM om at udbyde IB afventer vi fortsat en afgørelse. 

 
4. Orientering om Campus Jerne 

 
Erling Petersson oplyste at Esbjerg Ugeavis onsdag den 12. november har en stor artikel 
om projektet Campus Jerne som EG er en del af sammen med UC Syd, DGI og Syddansk 
Universitet. 
 
Det er et projekt der bla. omfatter et udendørs idræts/læringsanlæg, et indendørs center for 
læring, et bydelshus mv. som en del af Esbjerg Kommunes masterplan for området. 
 
Projektet skal behandles politisk i dec-jan og derefter sendes i høring. 
 
Kommunen har endvidere afsat penge til trafiksanering, som betyder at der bliver flyttet et 
busstoppested hen til et område overfor EGs hovedindgang med overgangsforbindelse til 
skolens gæsteparkering, fortovet på Spangsbjerg Møllevej udvides og der laves en mere 
sikker cykelkrydsning af den trafikerede vej. 
 

5. Orientering om samarbejde med folkeskolerne/efterskolerne 
 
Erling Petersson orienterede om skolens samarbejder med og tilbud for folke- og eftersko-
lerne, herunder samarbejde med studie 10 med tilbud om linjeaktivitetetstilbud inden for 
journalistik og naturvidenskab, talentprojektsamarbejde med Rybners, naturvidenskabsfe-
stival for 7. klasser, lektiecafé på Bakkevejens Skole og Da Vinci-projekt. Derudover har 
udvalgte folkeskoleelever mulighed for at deltage i gymnasiets store arrangementer, herun-
der fx forfatterworkshop. 

 
6. Ferieplan 2015/2016 

 
Bestyrelsen godkendte ferieplanen. 

 
7. Gymnasietjek/serviceeftersyn/reform på vej 

 
Erling Petersson orienterede om det bebudede gymnasietjek der indbefatter en reduktion i 
antallet af udbudte studieretninger, flere elever skal have matematik B, læseferie for 1. og 
2. årgang skal forkortes samt fastlæggelse af karakterkrav for optagelse. 
 
Det vurderes ikke at et udbud af færre studieretninger vil få konsekvenser for EG. Mht ka-
rakterkrav vil et karakterkrav på 4 som udgangspunkt betyde ½ klasse mindre og et krav på 
7 vil betyde omkring 36% færre ansøgere.  

 
8. Status på renoveringsprojekt og visions- og strategiarbejdet 

 
Erling Petersson oplyste, at der vedr. naturfagsrenoveringen kun mangler inventar i studie-
miljøerne, hvilket skulle være på plads inden Åbent Hus i januar. 
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PCB/Facaderenovering kører planmæssigt og forventes færdig til vinterferien, hvorefter 
musikfløjen vil gennemgå en 2-3 ugers renovering. 
 
Hele projektet inkl. reparation af altangange er færdiggøres i foråret 2015. 
 
Vedr. visionsarbejdet vil skolens ledelsesgruppe i december tage på et 1-dags seminar og 
påbegynde arbejde med diverse scenarier for EGs fremtid samt konsekvenser heraf. Re-
sultatet vil blive fremlagt for bestyrelsen på seminaret i 2015, når vi også kender de pt 
usikre parametre som søgetal og situationen omkring IB. 
 
Endelig orienterede Erling Petersson om syn- og skønssagen vedr. idrætshallen, hvor der 
nu er blevet placeret et ansvar. 
 
Der afholdes et møde inden jul med de relevante parter, hvor der skal ske en forhandling 
om de videre procedure, så der sikres en plan over udbedringen, herunder en garanti for at 
en ny vægplade er egnet til en idrætshal. 
 
Bestyrelsen foreslog, at skolen, under forudsætning af, at der kan findes en egnet væg-
plade til den nuværende konstruktion, kunne overveje et udspil, hvor det sikres at udbedrin-
gen finder sted så hurtigt som muligt - enten ved at de pågældende parter udbedrer skaden 
straks eller skolen selv igangsætter en udbedring med eksterne håndværkere og sender 
regning herfor videre.  

 
9. Evaluering af bestyrelsesarbejdet 

 
Punktet blev udsat til næste møde så alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage i behandlin-
gen. 

 
10. Evt., herunder fremtidige mødedatoer 

 
Henry Heiberg oplyste at han har undersøgt muligheder for delvis indfrielse/omlægning af 
skolens lån. Han arbejder videre på en mulig ordning. 
 
Næste møde afholdes enten i uge 13 eller alternativt uge 12. Forslag til mødedatoer udsen-
des sammen med referatet. 
 

Mødet blev hævet kl. 18.35 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


