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Referat fra bestyrelsesmøde den 8. september 2015 

 
Tilstede: Flemming Just, Henry Heiberg, Jan Lagoni Jacobsen, Kasper Kjærsgaard, Birgit Bindzus, 
Eva Povlsgaard Nebeling, Emil Bøtcher Jensen, Erling Petersson 
 
Afbud fra: Birthe Friis Mortensen, Søren Poulsen 
 
 

1. Opdatering hal og udvendige arealer 
 
Erling Petersson oplyste, at hallen er blevet renoveret i sommerferien. Skolen er holdt ska-
desfri bortset fra advokatudgifter. 
 
Forbedringer af udenomsarealer er igangssat i sommerferien og omfatter bl.a. Parkour og 
Chill Out-miljø. 
 

2. Masterplan for Jerne bolig- og uddannelsesområde, jf bilag 2a+b 
 
Erling Petersson orienterede om planerne for Jerneområdet. Masterplanen er vedtaget af 
Esbjerg Byråd i juni måned og afventer nu igangsættelse. 
 
Der er bl.a. afsat et beløb til at forbedre trafiksikkerheden, som omfatter en flytning af bus-
stop til en holdeplads over for EGs hovedindgang med en overgang over Spangsbjerg Møl-
levej. Derudover udvides det eksisterende busstop tættest på EG, så det undgås at bus-
passagerer skal stå på cykelstien. Planen realiseret i løbet af efteråret 2015/foråret 2016. 
 
Derudover er der planer om at etablere et trinbræt ved Skolebakken, hvilket også vil for-
bedre transportmulighederne til området. 
 
 

3. Samarbejdet med Kirk og Holm om EG brand 
 

Erling Petersson oplyste om, at Kirk og Holm (som fremlægger deres oplæg for bestyrelsen 
den 9. september) har skitseret en ny brand-idé for EG. 
 
Processen vil være at der nedsættes en arbejdsgruppe i efteråret som skal forberede den 
endelige ide som etableres i januar 2016. 
 

4. Vedtægtsændring ifm ændring af navn til Esbjerg Gymnasium - STX, HF, IB 
 

Erling Petersson orienterede om, at det nuværende navn ikke længere er dækkende efter 
vi også har fået IB-uddannelsen. 
 
En navneændring kræver en vedtægtsændring og en godkendelse i UVM. 
 
Bestyrelsen vedtog, at skolens juridiske navn skal være Esbjerg Gymnasium. 
EG kan så vælge i relevante sammenhænge at bruge uddannelsesudbudsbetegnelserne 
STX, HF og IB i sammenhæng med navnet. 
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5. Vederlag for bestyrelsesarbejdet 
 
I henhold til bekendtgørelsen om særskilt vederlæggelse af bestyrelsesmedlemmer ved 
visse uddannelsesinstitutioner under Undervisningsministeriet kan der ydes 30.000 til be-
styrelsesformand, 15.000 til næstformand og 3.000 til øvrige eksterne medlemmer. 
 
På EG har ovenstående honorering fundet sted hidtil med undtagelse af, at næstformanden 
har fået samme honorar som øvrige bestyrelsesmedlemmer iht til bestyrelsesbeslutning pr. 
28.8.2007. 
 
Bestyrelsen besluttede, at honoreringen fremadrettet følger bekendtgørelsens takster. 

 
6. Evaluering af resultatlønskontrakterne (bilag 3) 

 
Erling Petersson gennemgik udvalgte punkter i evalueringen af indsatsområder. 
 
Erling Petersson og Anne Scharstein forlod mødet under bestyrelsens behandling af ud-
møntning af resultatlønskontrakterne. 
 
Bestyrelsen godkendte forslaget til udmøntning af resultatlønskontrakterne. 

 
7. Godkendelse af opgørelse af klassekvotienter for 1. klassetrin 2015/2016 

 
Opgørelsen af klassekvotienter for 1. klassetrin viser en gennemsnitlig klassekvotient på 
STX og Pre-IB på 27,2 og for HF 28,0. Dermed fraviger EG ikke klasseloftet. 
 
Bestyrelsen godkendte opgørelsen. 

 
8. Evt, herunder fastsættelse af næste møde(r) 

 
Erling Petersson orienterede om den foreslåede besparelse på 2% i 2016, 4% i 2017, 6% i 
2018 og 8% i 2019. 
 
Bestyrelsen opfordrer til at der protesteres via alle relevante kanaler over forslaget. 
Den absolut største trussel for EG vil i denne forbindelse være en markant svigtende elev-
søgning. 
 
Næste møde afholdes onsdag den 11. november 2015. 
 

 
 

Mødet blev hævet kl. 23.05 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


