
 

 

  

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 8. juni 2017  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Lars 

Bodum, Vibeke Gamst, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Alexander Pedersen (3.d) og 

Frederik Rosenkilde Andersen (2.c). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte 

Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. 

 

Afbud fra: Hanne Christensen 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Budgetopfølgning 1. kvartal. 

Birgitte Tolborg fremlagde budgetopfølgningen for årets første kvartal. I forhold til det budgetterede 

har der været en merudgift på ejendommens drift pga. den af fødevarestyrelsen krævede udvidelse af 

kantinekøkkenet. Dertil er der yderligere påløbet udgifter til udskiftning af CTS-anlæg, men ellers er 

der ikke særlige bemærkninger på udgiftssiden. Ift. indtægtssiden har frafaldet været en smule mindre 

end budgetteret, og i øvrigt er forventningerne positive pga. det øgede elevoptag til det nye skoleår. 

Rektor pointerede dog, at forudsætningen for, at dette reelt bliver en merindtægt, er, at de nye klasser 

bliver fyldte. Vibeke Gamst spurgte til vores energiudgifter, hvor der kan konstateres en positiv 

udvikling ift. varme og vand, hvor der er energioptimeret betydeligt i forbindelse med renoveringerne. 

Elforbruget er dog steget, men dette skyldes efter alt at dømme, at køkkenet er blevet væsentligt 

udbygget og anvendes betydeligt mere. Dertil kommer elevernes øgede anvendelse af diverse 

computere, telefoner, iPads etc., der også oplades på skolen. Næstformanden anførte, at bestyrelsen 

på sigt kunne undersøge muligheden for at etablere solceller på skolens tag. 

 

4. Opfølgning på bestyrelsesseminaret (jfr. tidligere udsendt referat vedr. selvevalueringen). 

Formanden tog fat på indholdet af bestyrelsens selvevaluering fra seminaret og forhørte sig til 

indholdet. Der var enighed om, at referaterne var dækkende, og de blev taget til efterretning af den 

samlede bestyrelse. Næstformanden tilføjede et enkelt punkt, der ikke var ført til referat, idet der 

havde været nævnt eksempler på, at medlemmer følte sig ”cuttet af” til møderne. Formanden var glad 

for, at det blev fremført og tog det til efterretning og understregede, at det var vigtigt, at evalueringen 

bliver et papir, som bestyrelsen vil bruge fremadrettet. 
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5. Orientering om resultaterne af Professionel Kapital-målingen på BG. 

Vicerektor gennemgik resultaterne af undersøgelsen af medarbejdernes professionelle kapital (slides 

udsendt med referatet), der har været gennemført i foråret 2017. Samarbejdsudvalget på skolen 

besluttede tidligere på året at anvende dette nye koncept, der afløser de tidligere 

medarbejdertrivselsundersøgelser. Resultatet af undersøgelsen er overordnet set positivt, idet 

medarbejderne på Brønderslev Gymnasium og HF generelt placerer sig bedre end gennemsnittet. Der 

er naturligvis enkelte opmærksomhedspunkter, men disse er dels generelle for branchen, og dels 

behandles de nu i skolens samarbejdsudvalg. Både medarbejderrepræsentanter og 

ledelsesrepræsentanter i bestyrelsen bekræftede, at undersøgelsens resultater kunne mærkes i 

dagligdagen. Stemningen omkring og indstillingen til samarbejdet på arbejdspladsen er overordnet set 

forbedret betydeligt de seneste år. 

 

6. Opdatering på reformens umiddelbare konsekvenser for BG. 

Rektor fulgte op på punktet fra bestyrelsesseminaret, hvor bekendtgørelser og læreplaner nu endelig 

er blevet vedtaget og offentliggjort. Processen har kørt videre i de forskellige dialog- og arbejdsrum, 

som f.eks. SiP-kurser, FiP-kurser, dialoggrupper og lokalt i arbejdsgrupper på skolen. Overordnet set 

har der været gode muligheder for feedback både internt på skolen og eksternt mellem skoler, og vi 

føler os godt rustet til at modtage de nye elever på den nye ordning. Vicerektor redegjorde for vores 

eget forsøg på at neddrosle usikkerhederne ift. elevvalg og udfordringerne med de semesteropdelte 

undervisningsforløb/det korte grundforløb. Formanden spurgte til forventningerne ift. elevernes 

eventuelle skoleskift med det nye grundforløb. Rektor svarede, at vi traditionelt har haft en positiv 

trafik ind på skolen i forbindelse med grundforløbet, men at det naturligvis er svært at afgøre, om 

konsekvensen vil være den samme med den nye struktur. Vibeke Gamst spurgte til opmærksomheden 

omkring professionsorienteringen på hf. Rektor svarede, at BG er godt rustet til dette arbejde, idet vi 

dels har kørt Virk-som-ung-projektet, og dels har vi allerede erfaringer med at lave praktikforløb for 

vores hf’ere. 

 

7. Resultatlønskontrakt 2017-18. 

Bestyrelsen blev forelagt et udkast til drøftelse, hvor hensigten er, at der kan vedtages en endelig 

resultatlønskontrakt på mødet i august. Ledelsen har i udkastet bevaret de overordnede punkter, men 

forsøgt at bringe indholdet up-to-date og tilføje nye elementer. Rektor forklarede baggrunden for 

indsatserne i forhold til elevrekruttering, hvor der er enkelte nye indsatser. Det vurderes ellers, at vi 

efterhånden har opbygget en velfungerende struktur på dette område, hvorfor der ikke tænkes 

omfattende nye initiativer. Der arbejdes dog med nyt ift. tilbud om naturvidenskabelige dage for 

omegnens 9. klasser, hvilket er opstået i dialog med folkeskolelederne. Dette førte til en drøftelse om 

den generelle, politiske diskurs ift. elevernes uddannelsesvalg. Dernæst redegjorde rektor for 

baggrunden for de pædagogiske indsatsområder og indsatserne ift. omverdensrelationer.  

 

Formanden kvitterede for indholdet og var enig i, at de overordnede fokusområder skulle have lov til 

at udvikle sig, og indstillingen var positiv ift. de nye områder og de enkelte nye, tilpassede tilbud. 

Formanden spurgte endeligt til, hvorvidt det faglige niveau er eller kan forventes at falde, når der 
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optages flere, og hf-uddannelsen bliver mere professionsorienteret. Der var enighed om, at dette var 

et stort spørgsmål, hvor man ville kunne få mange forskellige svar hos folk i branchen. Umiddelbart har 

vi dog ikke en forventning om, at der vil ske betydelige ændringer ift. stx, men der vil givetvis ske en 

ændring i elevsammensætningen på hf, der forventes at blive mere heterogen. Rektor sagde i denne 

forbindelse, at vi er indstillet på, at vi skal have et rummeligt hf, hvilket allerede er manifesteret i et 

nyetableret, godt samarbejde med kommunen. I denne forbindelse har vi også en lærergruppe på 

inklusionskursus, således at vores kompetencer udbygges ift. at håndtere forskellige elevtyper.  

 

Erik Baisgaard foreslog, at der blev indført en linje vedr. vores internationale samarbejde og 

kvalificeringen af studierejserne under punktet omverdensrelationer. 

 

8. Siden sidst: 

- Elevtal i 1. klasserne næste skoleår 

Der er kommet 8 stx’ere til efter ansøgningsfristen, således at vi pt. har 131 til 1.g. Der er 

ligeledes kommet 8 hf’ere til, således at vi pt. har 50 til 1.hf. Rektor redegjorde desuden for 

søgningen til vores valghold for folkeskoleelever, hvor vi blot får ét Science-hold oprettet i 

foråret 2018.  

 

- Nye og afgående medarbejdere fra august 2017 

Anni Jensen stopper til sommer efter mange års tro tjeneste. Til næste skoleår har vi desuden 3 

ansatte på barsel, og vi har ansat Helle Schouborg Jensen i naturgeografi og Iben Ravnborg 

Jensen i biologi som vikarer til det kommende skoleår. Desuden har Amalie Due Bak fået sit 

vikariat fra indeværende skoleår forlænget i næste skoleår pga. barselssituationen. 

 

- Orientering om de første eksaminer i år 

Vicerektor orienterede om afviklingen af de skriftlige prøver, der er forløbet hensigtsmæssigt, og 

hvor vi har fået implementeret afvikling i netprøver.dk på en god måde. De mundtlige prøver er 

startet godt, men de endelige resultater afventer naturligvis karakterafgivningen og de samlede 

opgørelser i slutningen af juni.  

 

- Orientering om indbrud i kantinekøkkenet 

Rektor redegjorde for indbruddet og de konsekvenser, det har haft rent økonomisk. 

 

9. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse. 

Intet til dette punkt 

 

10. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Intet til dette punkt 

 

11. Eventuelt 

Intet til dette punkt.         Ref: TC 


