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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt. 
 

2. Økonomi 
 
Foreløbigt budget 2015 
 
Marianne Helms gennemgik det reviderede budget 2015. Der forventes et overskud på 
budget 2015 på kr. 1.141.744 på trods af den i maj udmeldte dispositionsbesparelse.  
 
Bestyrelsen godkendte det reviderede budget. 
 
Budget 2016 og overslagsårene 
 
Marianne Helms gennemgik budget 2016 som er udarbejdet på grundlag af finanslovsfor-
slagstaksterne og en optagelse af 12 klasser + IB1. 
 
Indtægtsdelen er stort set identisk med 2015, hvilket bl.a. skyldes det nye IB udbudstilskud, 
samt indtægt fra den ekstra HF-klasse og IB. På driftssiden er bygningsudgifterne desuden 
lavere i kraft af det i 2015 omlagte lån. 
 
Der forventes ingen voldsomme serviceforringelser – niveauet holdes på samme niveau 
som indeværende år. 
 
Der forventes et resultat for 2016 på kr. 1.036.673. 
 
Budgetberegningerne for overslagsårene 2017-2019 er beregnet på grundlag af budget 
2016 og et optag på 12 klasser + IB1. Omprioriteringsbidraget på 2% for årene 2016-2019 
samt den forventede reduktion i taxameter i forbindelse med EUD-reform er indregnet og 
betyder en samlet besparelse på ca. 7,4 mio. kr. 
 
Budget 2016 blev godkendt. 
 
Økonomien i lyset af besparelserne de kommende år 
 
Erling Petersson orienterede om baggrunden for besparelserne, som jo er alvorlige, hvis de 
ikke håndteres korrekt. Falder vores optag af elever forværres situationen betydeligt, hvor-
for det er særdeles vigtigt, at være opmærksom på fortsat udvikling og fastholdelse af EG, 
som en attraktiv skole. 
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Den økonomiske situation er fremlagt for skolens medarbejdere i diverse udvalg og ledel-
sen ønsker at bruge det kommende år på at lægge en fornuftig plan for besparelserne i dia-
log med og involvering af medarbejderne 
 
Bestyrelsen tog ønsket til efterretning. 
 

3. Optagelseskapacitet 2016/2017 
 

Skolen indstiller til en optagelseskapacitet på 13 klasser for skoleåret 2016/2017. 
 
Bestyrelsen godkendte skolens indstilling. 
 

4. Indsatser i forhold til skolens fødekæde, folkeskolerne og efterskolerne 
 

Erling Petersson orienterede om de forskellige initiativer skolen har taget i forhold til folke- 
og efterskolerne. 
 
Dette skoleår har EG også deltaget i Talentbroen sammen med Rybners, har været invol-
veret i forskellige faglige forløb på en række folkeskoler og har afholdt et skrivekursus, hvor 
folkeskoleelver også har deltaget. 
 
EG har desuden indgået en partnerskabsaftale med Esbjerg Kommune, Ribe Katedral-
skole, Ribe Erhvervsskole samt Rybners for at koordinere indsatsen i forbindelse med over-
gang fra grundskole til gymnasiale uddannelser. 
 

5. Strategiske overvejelser og scenarier fra bestyrelsesseminaret i Hjerting 
 

Erling Petersson fremlagde de på seminaret gennemgåede fremtidsscenarier for EG. 
 
Bestyrelsen drøftede de forskellige scenarier og var enige om, at det er vigtigt at gribe de 
muligheder der måtte komme for at bibeholde den gode skole vi har i dag. 
En række fremtidige muligheder blev diskuteret. 
 
Bestyrelsen besluttede at ledelsen på seminaret i 2016 skal fremlægge en række handle-
mål for, hvordan EG fortsat udvikler sig og er en attraktiv skole. 

 
6. Ferieplan 2016/2017 

 
Ferieplanen blev godkendt. 
 

7. Vedtægtsændring (Esbjerg Gymnasium og HF ændres til Esbjerg Gymnasium) 
 
Vedtægterne blev godkendt og underskrevet. 
 

8. Tilføjelse til skolens ordensregler om brugen af computere, tablets og mobiltelefoner 
i undervisningen 
 
Tilføjelsen til skolens ordensregler blev godkendt. 
 

9. Evaluering af bestyrelsessamarbejdet, herunder mødeform, samarbejdet med den 
daglige ledelse, brugen af medlemmernes kompetencer mv. 
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Hele bestyrelsen var enige om, at samarbejde og mødeform fungerer fint. Medlemmernes 
kompetencer anvendes efter behov. 
 
Der er en klar ansvarsfordeling mellem bestyrelse og ledelse og en høj grad af tillid begge 
veje, hvilket er en stor styrke. 
 

10. Evt., herunder spisning og et glas vin til fejring af bestyrelsesprisen 
 

Der var intet til dette punkt. 
 
Næste møde afholdes tirsdag den 15. marts 2016. 
 

 
 

Mødet blev hævet kl. 18.55 
 
Referent: Anne Scharstein 
 


