
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 21. august 2019  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, 
Peter H. S. Kristensen, Vibeke Gamst, Jeppe Emmersen og medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort 
Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per Knudsen og vicerektor Thomas Svane 
Christensen. 
 

Afbud fra: 

Fraværende uden afbud: Mads Lyngholm Jensen (3.a) 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med enkelte tilføjelser til punktet ”Siden sidst”. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Resultatrapport 2018-19 (1 bilag) 

Formanden kvitterede for ledelsens beretninger og grundighed i den foreliggende resultatrapport for 

skoleåret 2018-19. Rektor opsummerede de overordnede betragtninger for året, der har været præget 

af gode pædagogiske initiativer og nytænkning, som samtidigt også er blevet forankret i skolens 

praksis. Ligeledes fremhævede rektor, at skolens resultater i arbejdet med elevernes fravær og frafald 

på BG fremstår som et positivt resultat. Endelig knyttede rektor også en kommentar til opgørelsen af 

medarbejderfraværet, der også må betegnes som positivt lavt – og således vidner om en dedikeret 

medarbejdergruppe og et sundt arbejdsmiljø. Rapportens detaljeringsgrad gør, at det ikke var muligt 

for rektor at opsummere alle hovedtræk i rapporten, men bestyrelsesmedlemmerne henvises til de 

enkelte deltaljer i rapporten. 

 

Formanden kom herefter med et forslag til proceduren for bestyrelsens arbejde med at vurdere 

opfyldelsesgraden. Forslaget gik på, at bestyrelsens enkelte medlemmer i den kommende periode 

forventes at læse rapporten grundigt igennem og gøre deres egne overvejelser ift. opfyldelsesgrad. 

Dernæst afholdes et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag d. 16/9 kl. 7.00-8.30 på Brønderslev 

Gymnasium og HF, hvor drøftelsen af resultatrapporten og opfyldelsesgraden er det eneste primære 

punkt på dagsordenen. 

 

Bestyrelsen godkendte efterfølgende denne fremgangsmåde. 

 

4. Resultatkontrakt 2019-20 til endelig godkendelse (2 bilag) 

Rektor redegjorde for processen med resultatkontrakten for 2019-20, der på bestyrelsesmødet d. 6. 

juni blev gennemgået og drøftet i detaljer. På dette møde blev der foreslået en enkelt ændring, der nu 
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var blevet tilføjet. Tilføjelsen omhandlede et punkt vedr. udarbejdelse af en fast procedure ved 

afvikling af eventuelle afskedigelsesrunder. 

 

Formanden spurgte kort ind til et afsnit vedr. en afslutningskonference i et udviklingsprojekt om 

globale kompetencer i gymnasiet og hf. Rektor inviterede i denne forbindelse den samlede bestyrelse 

til en afslutningskonference d. 2. september for projektet ”Globalisering: Internationalisering og 

elevkompetencer”. Rektor fortalte, at projektet har fokuseret på at evaluere og dokumentere, hvad 

eleverne får ud af de mange ressourcer, der f.eks. bliver brugt på studieture i gymnasiet og også 

hvordan man kan få endnu mere ud af rejserne. 

 

De to resultatkontrakter for 2019-20 for henholdsvis rektor og den øvrige ledelse blev herefter 

godkendt af den samlede bestyrelse og underskrevet af formandsskabet. 

 

5. Ny cheflønsaftale indgået mellem Finansministeriet og AC (3 bilag)  

Der er for nyligt blevet indgået en ny cheflønsaftale mellem Finansministeriet og AC, og formanden 

gennemgik overordnet indholdet af de tre dokumenter, som var sendt ud med dagsordenen. 

Formanden fokuserede i sin gennemgang særligt på Ministeriets vejledende retningslinjer for 

indgåelse af resultatkontrakter efter den nye aftale, idet han ved gennemgangen konstaterede, at 

bestyrelsens eksisterende håndtering af resultatkontrakten lægger sig tæt op ad den ønskede praksis. 

 

Rektor knyttede nogle kommentarer til ministeriets skrivelser, der stadig er så nye, at de egentlige 

forventninger til og konsekvenser for sektoren stadig er uafklarede. Rektor kunne dog fortælle, at det 

første der vil ske er, at skolens øverste leder vil blive placeret i en såkaldt teknisk lønramme, og at 

denne placering foretages af STUK. Dernæst vil den øvrige ledelse skulle indplaceres tilsvarende i 

tekniske lønrammer, hvor bestyrelsen forventeligt vil få en rolle. 

 

Den samlede bestyrelse vurderede på den skitserede baggrund, at der stadig mangler viden og 

oplysninger om aftalens indhold og implementering, hvorfor en endelig behandling af dens betydning 

udskydes til senere på året.  

 

6. Siden sidst 

 Orientering om elevtal, optagelsesprøver og skolestart 

Rektor kunne fortælle, at vi på nuværende tidspunkt har 44 HF-elever og 92 STX-elever på første 

årgang. Der har været en del elevforskydninger pga. ændrede elevønsker mellem de gymnasiale 

ungdomsuddannelser. Forskydningerne vil kunne pågå i hele grundforløbet, og rektor redegjorde 

for nogle af de begrundelser, der ligger bag elevernes skoleskift. Det er dog positivt at notere, at 

tilgangen af nye elever har været større end afgangen. 

 

På BG har der været afholdt to optagelsesprøver efter den nye bekendtgørelse, hvor én var 

placeret før sommerferien og én var placeret i august. I løbet af sommerferien valgte den 

nytiltrådte undervisningsminister at ”straks-ændre” kriterierne for at bestå prøverne. Rektor kunne 

fortælle, at han bifaldt ændringen, men at den ikke havde nogen praktisk betydning for de elever, 
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som vi havde til optagelsesprøve på BG. Ministeriet har lovet, at processen omkring 

optagelsesprøverne vil blive evalueret grundigt i den kommende periode. Rektor understregede, at 

han håber, at man kommer frem til mere smidige procedurer, der ikke på samme måde som i år vil 

kræve enormt mange ressourcer på skolerne og frem for alt stille alt for mange elever i en usikker 

optagelsessituation langt ind i sommeren. 

 

Rektor redegjorde for skolestarten, der efter alt at dømme er forløbet rigtigt fint. Den første uge er 

præget af introaktiviteter for de nye elever, der bl.a. har være på et spændende by-løb, som er 

arrangeret i samarbejde med Brønderslev Handel. 

 

 Opfølgning på garagesituationen 

Rektor orienterede bestyrelsen om udviklingen i sagen fra forrige bestyrelsesmøde. Der er blevet 

bygget en ny garage, og kørelæreren har fået lov til at disponere over de gamle garager. Det kræver 

dog tinglysning af en ny servitut, således at skolen stadig vil have adgang til et el-skab inde i de 

gamle garager. Den nye garage kan besigtiges ved gymnasiets bagindgang. 

 

 Beredskabsinspektørens straks-påbud om lukning af musik-øverummet i kælderen 

Beredskabsinspektøren har ikke været villig til at fravige straks-påbuddet ift. musik-øverummet i 

kælderen. Samtidigt er det blevet konstateret, at hvis rummet skulle gøres egnet til elevaktivitet, så 

ville det kræve så mange fysiske ændringer, at det ikke vil være økonomisk holdbart. Rektor vil 

derfor i stedet tale med skolens musiklærere om alternative muligheder. 

 

 Indberetninger til styrelsen vedr. investeringsbehov 

Rektor orienterede bestyrelsen om, at skolen to gange om året får et spørgeskema fra styrelsen om 

vores investeringsbehov. Disse udfyldes i tråd med de beslutninger, som bestyrelsen tidligere har 

truffet vedr. udskydelse af renovering af fløjene, indtil der kommer klarhed over 

omprioriteringsbidragets skæbne. 

 

7. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse 

Intet til dette punkt. 

 

8. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Der er nu aftalt et møde mellem repræsentanter fra BG og repræsentanter fra Brønderslev Kommune 

og herunder beskæftigelsesudvalget. Mødet vil forventeligt finde sted d. 9. september, og fra BG 

deltager rektor og næstformanden. På dagsordenen er forventninger til den kollektive trafik i og uden 

for kommunen og kommunens ambitioner ift. antallet af unge på de forskellige typer af 

ungdomsuddannelser. 

 

Næstformanden afsluttede punktet med at kvittere for at have deltaget i en rigtig god dimission. Der 

havde været gode taler og dygtige musikalske indslag, hvilket samlet set efterlod en herlig stemning på 

den højtidelige dag for gymnasiet. Formanden arbejder videre på en aftale med CUBIC om et nyt legat, 

og næstformanden og rektor aftalte at drøfte et muligt legat-sponsorat med Brønderslev Forsyning. 
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9. Eventuelt 

Peter H. S. Kristensen orienterede bestyrelsen og skolen om et initiativ fra kommunen, der vil forsøge 

at etablerer et såkaldt ”maker-space” i lokaler hos PN-beslag. Tiltaget behandles i øjeblikket politisk, 

men vil højst sandsynligt være et interessant tiltag for BG, hvis det ender med at blive etableret. 

 

Ref: TC 


