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Høng 15/12 2020  
Referat af bestyrelsesmøde onsdag 15/12 2020 kl. 17.45 i lokale 3  
Mødet afholdes virtuelt 
 
Tilstede: Karl-Åge Poulsen, Lone Warming, Søren Weensgaard, Peter Brandt, Ivan Lilleng, Lasse Olsen, 
Morten Olesen, Susanne Arends, Rikke Larsen (ref). 
 
Afbud fra elevrepræsentanterne: Victor Sehested og Nanna Søndergård, samt Frank Keinicke. 
 
1.Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

 

2. Referatet genbesøgt (LV)  

Drøftet 

 

3. Meddelelser fra formanden (LV)  

Henvendelser fra lokalområdet. 

Bestyrelsesposternes besættelse følger kommunalvalget, så hvis man ikke længere ønsker at være en 
del af bestyrelsen, er der skiftedag i 2021. 

 

4. Meddelelser fra rektor (MO)  

Henvendelser fra lokalområdet, Coronarestriktionerne, stor ros til personalets håndtering af 
nedlukningen og igangsættelse af virtuel undervisning, afvikling af eksamen, taget på Valhal, ny 
matematiklærer. 

 

5. Andre meddelelser (alle)  

Der var ingen meddelelser. 

 

6. Budgetopfølgning 2020 (eftersendes eller udleveres på mødet) (SA)  

Ændringer i elevtal, mulighed for skyggeelever ifm. Coronatiltag, taget på Valhal. 

Det ser ud som om vi kommer ud af 2020 med et positivt nul. 

 

7. Budget 2021 (eftersendes eller udleveres på mødet) (SA)  
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Høng Gymnasium og HF 
Hovedgaden 2, 4270 Høng, 58852636 Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, 
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Der er budgetteret med en lille stigning i elevtal til august 2021. Dette skyldes ikke en stigning i 
forventet optag, men en lille afgangsårgang. 

Der er taget højde for ændringerne i den nye finanslov. 

Der er sat en større sum penge af til renovering af klasselokaler. 

Vi forventer en tilbagebetaling på vand og varme pga. nedlukningen. I det hele taget har der været en 
del mindre udgifter som ikke har været der, fx fester, ekskursioner, eksamen osv. 

TR bemærker at det positive overskud ikke har været gratis: Det er lærerstabens fortjeneste og det har 
været hårdt. Rektor anerkender at det er pga. lærernes indsats at skolens økonomi, ser ud som den gør. 
Bestyrelsen tilslutter sig den holdning. 

Budget godkendes på 96.575 kr. 

 

8. Orientering om ny lønpolitik (udsendt som bilag) (MO)  

Orienteringen er taget til efterretning. 

 

9. Orientering om ferieplan 2021/22 (udsendt som bilag) (MO)  

Orienteringen er taget til efterretning. 

 

10. Evt. 

Bestyrelsen bekræfter godkendelse af klasseloftet, som det blev gennemgået sidste gang. 

 

 

mailto:hoeng.gymnasium@hoeng-gymhf.dk

