
 

 

  

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. november 2019  

 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, 
Jeppe Emmersen, elevrepræsentanterne Caroline Holm (3.e) & Rasmus Sindberg (3.c) og 
medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per 
Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Thomas Svane Christensen. 
 

Afbud fra: Vibeke Gamst og Peter H. S. Kristensen. 

 

Formanden bød velkommen til mødet og bød særligt velkommen til de to nye elevrepræsentanter, 

Caroline Holm og Rasmus Sindberg. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig selv for de nye 

medlemmer, og Caroline Holm præsenterede sig som formand for elevrådet og Rasmus Sindberg som 

næstformand. Formanden introducerede de nye medlemmer til bestyrelsens arbejde og klargjorde 

procedurerne omkring arbejdet i bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Der blev tilføjet et ekstra punkt til dagsordenen fra elevrepræsentanterne, nemlig pkt. 7 ”Miljøråd”. 

Dagsordenen blev herefter godkendt med enkelte tilføjelser, der figurer som underpunkter til pkt. 9 

”Siden sidst”. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Referatet blev underskrevet.  

 

3. Budgetopfølgning pr. 30.09.2019 

Birgitte Tolborg gennemgik budgetopfølgningen pr. 30.09.2019. Der har været enkelte udsving i 

forhold til taxametertilskud og lønomkostninger, men disse er stort set i balance. Der er blevet lavet en 

korrektion for huslejeindtægten, idet der i en periode har været benyttet en forkert beregningsmodel i 

vores kontrakt med HF & VUC Nord. Der har desuden været øgede udgifter til IT, idet der er blevet 

indkøbt nye computere til alle lærere og der har været udgifter i forbindelse med overgangen til nyt 

mailsystem for hele skolen. De største afvigelser i budgetopfølgningen knytter sig til de større 

ejendomsrenoveringer, der ikke er blevet realiseret i indeværende år, og dernæst at der ikke er gjort 

brug af det afsatte beløb til selvforsikringen. De større ejendomsrenoveringer er udsat, indtil der er 

foretaget en bygningsgennemgang af SWECO i november måned. Det betyder, at årets resultat 

forventes at blive tæt på 0 kr., såfremt der ikke tilstøder uventede udgifter i årets sidste kvartal. 

Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer til budgetopfølgningen. 

 

4. Budgetudkast for 2020 til drøftelse 

Birgitte Tolborg fremlagde første udkast til budgettet, hvor der budgetteres med et underskud. I 

udkastet er der taget højde for en forventet nedgang i klasse- og elevtal, mens frafaldsprocenterne fra 
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de seneste år er videreført. I de forventede lønomkostninger er der taget højde for den forventede 

nedgang i antallet af klasser, og der budgetteres med en øget udgift til IT varer og tjenesteydelser. Erik 

Baisgaard spurgte til betydningen af, at studierejserne sandsynligvis bliver flyttet fra forårssemestret til 

efterårssemestret. Der var ikke taget højde for dette i budgetudkastet, men det vil blive justeret i 

budgettet til endelig vedtagelse. Næstformanden spurgte til, hvorfor grundtilskuddet ikke figurer som 

pristalsreguleret. Birgitte Tolborg svarede, at det er udmeldt således fra ministeriet.  

 

Efter gennemgangen af 1. budgetudkast drøftede bestyrelsen specifikt budgetposten vedrørende de 

større ejendomsrenoveringer. Der var enighed om, at denne skulle holdes åben, indtil SWECO har 

foretaget bygningseftersynet i november. Dette førte til, at formanden spurgte til bestyrelsens 

indstilling til det fortsatte arbejde med renoveringen af fløjene på skolen. Erik Baisgaard påpegede, at 

vi indtil nu har afventet omprioriteringsbidragets skæbne, og da det nu er afskaffet, kan lærergruppen 

godt bakke op om at drøfte renoveringen igen. Næstformanden pointerede, at tilbagemeldingen fra 

SWECO er afgørende for afgørelsen, idet vi under alle omstændigheder ikke skal lave ”lappe-løsninger” 

for efterfølgende at renovere. Jeppe Emmersen spurgte til muligheden for at se de områder, som 

renoveringen ville omfatte, hvilket der blev bakket op om. Vicerektor og rektor understregede dog, at 

en stor del af renoveringerne vedrører det varmetekniske og ventilationsforholdene. Derfor bør 

renoveringerne også ses som investeringer i indeklima og energioptimering i mindst lige så høj grad 

som i det visuelle udtryk. Rektor mente i lyset af den økonomiske situation, at det ville være fornuftigt 

at afsøge muligheden for at renovere de to første fløje og derefter afvente og se, hvornår der igen vil 

kunne skabes økonomisk råderum til at investere i de næste to dobbelt-fløje. 

 

Bestyrelsen var enig i, at konklusionerne i SWECO-rapporten skal danne grundlag for den endelige 

budgetvedtagelse på næste bestyrelsesmøde. På det møde i december, hvor det endelige budget for 

2020 skal vedtages, forventes det ikke, at der i budgettet tages højde for en eventuel igangsættelse af 

renoveringen. Det forventes dog, at de anslåede udgifter til renovering af ejendommen for 2020 fra 

SWECO’s rapport skal indgå i budgetforslaget. Hvis bestyrelsen herefter beslutter, at renoveringen af 

fløjene skal sættes i gang, vil der kunne laves et justeret budget til foråret. 

 

Konklusionen blev derfor, at rammerne i det overordnede budgetforslag er tilfredsstillende for 

bestyrelsen, og at tilbagemeldingen fra SWECO’s rapport bliver afgørende for den endelige drøftelse 

og vedtagelse af budgettet på mødet i december. 

 

5. Kapacitetsindberetning til Region Nordjylland for skoleåret 2020-21 

Rektor redegjorde for dette første skridt i indberetningen til regionen, der dog til rektors fortrydelse 

kun gælder for de almene gymnasier - og således ikke HHX og HTX. Rektor mindede bestyrelsen om, at 

der sidste år var en større drøftelse i fordelingsudvalget og regionsrådet angående 

kapacitetsbegrænsninger på de større gymnasier. Det medførte i år en begrænset sænkning af 

kapaciteterne. Regionsrådet havde indstillet en større og mere effektfuld sænkning til den daværende 

minister, men det afviste ministeren, hvilket betød, at der ikke blev flyttet elever i 2019. Rektor 

anbefalede i lyset af dette, at vi på Brønderslev Gymnasium og HF fortsætter med den kapacitet, som 

vi indstillede sidste år, nemlig 5 stx-klasser og 2 hf-klasser. 
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Erik Baisgaard nævnte i denne forbindelse problematikken med kommunens tilsyneladende fortsatte 

ambition om at øge søgningen til erhvervsuddannelserne. Rektor og næstformanden kunne dog 

fortælle, at de i drøftelsen med kommunen i september måned havde opnået en forståelse på det 

politiske niveau for denne problematik. Nu afventer vi så at kunne konstatere den fulde effekt af de 

justerede politiske ambitioner i praksis, ikke mindst i UU-regi. Rektor fortalte i denne forbindelse om et 

reklameindslag, som kommunen har haft et produktionsselskab til at filme på gymnasiet for nylig. Et 

reklameindslag for hele Brønderslev Kommune, hvor 20 elever, heriblandt elevrepræsentant i 

bestyrelsen, Rasmus Sindberg, deltager. Næstformanden understregede, at eksempler som disse 

tydeligt markerer kommunens behov for at promovere de to ungdomsuddannelser, der ligger i 

kommunen – og derfor bør gøre mere for at understøtte deres eksistensgrundlag. 

 

Punktet blev afsluttet med, at bestyrelsen erklærede sig enig i rektors indstilling til 

kapacitetsfastsættelsen for 2020-21. 

 

6. Elevtrivselsundersøgelse 

Vicerektor gennemgik den seneste elevtrivselsundersøgelse, der overordnet set placerer elevtrivslen 

for både stx og hf på Brønderslev Gymnasium og HF på et flot niveau. Formanden glædede sig over 

resultatet og spurgte til elevernes formidling af samme. Elevrepræsentanterne fortalte, at de havde 

behandlet resultaterne i elevrådet og haft resultaterne med ud til drøftelse i klasserne. Der havde fra 

elevside været en smule opmærksomhed omkring en problemstilling vedr. indirekte mobning af hf-

klasserne. Vicerektor understregede, at dette var et fænomen, som vi har fået taget god hånd om i de 

seneste år, men at de obligatoriske trivselsmålinger fremadrettet giver os et godt grundlag for at holde 

øje med, at tingene ikke udvikler sig negativt på de forskellige trivselsparametre.  

 

Formanden spurgte herefter til elevernes generelle tilbagemeldinger til elevrådet, og det lader til at 

fungere godt. Rasmus Sindberg kunne dog godt tænke sig et mere direkte tilbageløb fra alle eleverne, 

idet både han og Caroline Holm mente, at det fungerede godt, når eleverne kommer tilbage fra 

elevrådsmøderne og beder om direkte tilbagemeldinger i de enkelte klasser. Dette forhold ville 

elevrepræsentanterne tage med til det kommende PR-møde for at øge lærernes bevidsthed om dette. 

Erik Baisgaard og rektor roste i denne forbindelse det nye elevråd – og særligt det nye formandskab – 

for deres initiativer og understregede deres muligheder for indflydelse. 

 

7. Miljøråd 

Caroline Holm fortalte om initiativet ”Grønt flag til BG”. Dette indebærer, at der nu er nedsat et 

miljøråd på skolen bestående af 6 elever og 2 lærere samt Joan Gjerlev som ledelsesmæssig tovholder. 

For at skolen kan få det grønne flag kan vi fx lave undervisningsforløb, der oplyser vores elever om 

centrale forhold vedrørende bæredygtighed. Skolen gør således en indsats i forhold til at blive mere 

bæredygtig, hvor der i rådet bl.a. drøftes muligheden for at skifte plastikkrusene ud til skolens fester. 

Caroline Holm afrundede punktet med at fortælle, at planen er, at projektet startes op efter elevrådets 

orientering af lærerne på PR-mødet i næste uge. Elevinitiativet om det grønne flag fik en rigtig positiv 

tilbagemelding fra formanden. 
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8. Godkendelse af ferieplan 2020-21 

Udkastet til det kommende skoleårs ferieplan var udsendt som bilag til mødet. Gymnasiets ferieplan 

2020-21 følger denne gang folkeskolernes ferieplan, idet der ikke er ret mange justeringsmuligheder. 

Skoleåret bliver således kendetegnet ved en lidt tidlig opstart efter sommeren 2020, men til gengæld 

er der en lang juleferie. Ferieplanen blev godkendt. 

 

9. Siden sidst 

• Orientering om arbejdet lokalt med den nye ferielov 

Vicerektor orienterede om arbejdet på skolen med at finde en god løsning på overgangen til den 

nye ferielov. Overgangen giver særlige vanskeligheder i gymnasiet, idet overenskomsten og dermed 

praksis har været, at der afvikles 4+1 ugers ferie i sommerferien. Da overgangen til den nye ferielov 

betyder, at den enkelte medarbejder kun har opsparet knap 17 feriedage i sommeren 2020 giver 

dette en udfordring. Situationen er blevet drøftet i SU på skolen og vi har haft kontakt til en del 

skoler i området for at søge inspiration til løsninger. Vicerektor kunne fortælle, at vi er endt med en 

”lappe-løsning” for 2020, hvor den enkelte medarbejder indgår en aftale med skolen om, at der 

afvikles feriedage i efteråret og i december af den ferie, der også optjenes i efteråret. Det betyder, 

at medarbejderne stadig kan afvikle deres sommerferie i 2020, som de er vant til, idet skolen ikke 

vil blande sig i, hvornår de afvikler ferietimerne og arbejdstimerne i praksis i efteråret 2020. Skolen 

vil i denne forbindelse ikke få øgede udgifter, idet lærernes feriepenge-tilgodehavende nedskrives 

tilsvarende, idet vi går ind i 2021. Det er ledelsens forhåbning, at der fra og med sommeren 2021 

kan etableres en mere varig og kollektiv løsning, der indeholder en virksomhedslukning for lærerne 

i en eller flere ferieperioder.   

 

• Orientering om den videre gang i drøftelserne med kommunen om busruter 

Formanden indledte punktet, og rektor orienterede om problematikken vedr. kommunal og 

regional understøttelse af særlige busruter i lokalområdet. Sagen handler om, at Jammerbugt 

Kommune understøtter en busrute mellem Åbybro og Fjerritslev Gymnasium, og Brønderslev 

Kommune understøtter en busrute til Dronninglund Gymnasium – begge dele i samarbejde med 

region Nordjylland - men Brønderslev Kommune har indtil nu ikke støttet Brønderslev Gymnasium 

og HF med særlige ordninger. Rektor havde i denne forbindelse understreget over for 

borgmesteren, at hvis der kommer en yderligere kapacitetssænkning på de almene gymnasier i 

Aalborg-området med elevflytninger til følge, så kan man komme i den situation, at elever fra 

eksempelvis Aabybro-området ikke kan flyttes til Brønderslev Gymnasium og HF, fordi der ikke 

findes en busrute mellem de to byer. Derfor havde rektor lavet en skrivelse til Brønderslevs 

borgmester, der forklarede problemstillingen. Borgmesteren har efterfølgende tilsluttet sig ønsket 

og videresendt en ansøgning om en sådan busrute til Region Nordjylland.  

 

Punktet førte afslutningsvist til en generel drøftelse om specifikke udfordringer med enkelte bus- 

og tog-forbindelser. Det var dog det generelle indtryk, at den kollektive trafik til og fra gymnasiet 

fungerer tilfredsstillende i forhold til langt de fleste nærområder. 
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• Orientering om 1.g’ernes første eksamener og deres valg af studieretning 

Rektor kunne fortælle, at 1.g’erne netop har afsluttet deres grundforløb, valgt studieretning og 

afsluttet deres to første eksamener. Forløbet er gået godt og eleverne har overordnet evalueret 

grundforløbet positivt. Rektor kunne også fortælle, at vi i år har formået at oprette alle de ønskede 

studieretninger og således opretter både en delt sproglig stamklasse og en kunstnerisk 

studieretning med musik og engelsk. Dette anses som meget positivt for en skole af vores størrelse. 

Rektor fremlagde en sammenskrivning af elevernes evaluering af grundforløbet. Generelt er 

evalueringen overordentlig positiv.  Rasmus Sindberg spurgte på elevernes vegne ind til 

evalueringen af de afsluttende prøver i grundforløbet, hvor der havde været en smule usikkerhed 

blandt eleverne omkring prøveafviklingen i specielt nv. Rektor bekræftede, at elevernes 

evalueringer peger på netop dette forhold, og han tager dette med tilbage til lærergruppen, når 

justeringer ift. næste år skal drøftes. 

 

• Besøg af AAU on Demand 

Vicerektor kunne fortælle, at skolen torsdag d. 24. oktober havde besøg af 15 studerende fra AAU, 

der overtog undervisningen, mens BG’s lærere holdt teammøder om de enkelte klasser på skolen. 

Arrangementet fungerer rigtigt godt for både vores elever og AAU’s studerende, og det blev igen i 

år evalueret meget positivt. Vores elever får en anderledes undervisning denne dag, og de får 

indblik i, hvad det vil sige at være studerende på AAU.  

 

• Nye optagelsesregler 

Rektor orienterede bestyrelsen om, at forligspartierne er blevet enige om nogle justeringer i 

optagelsesreglerne. Justeringerne betyder, at nogle af de administrative besværligheder, som vi 

havde udfordringer med sidste år, forsvinder fra og med 2020. Det drejer sig f.eks. om, at 

gyldigheden af elevernes parathedsvurdering forlænges, så elever fra prøvefri efterskoler ikke 

længere skal til optagelsesprøve. Disse udgjorde til orientering ca. halvdelen af de elever, der var til 

optagelsesprøve på BG sidste sommer. Det er desuden også blevet muligt at søge optagelse efter 

skoleårets opstart (f.eks. hvis en elev fortryder valget af 10. klasse), uden at det automatisk udløser 

en optagelsesprøve. Disse elever vil fremadrettet kunne optages af rektor, hvis de i øvrigt opfylder 

betingelserne. Desuden er der i den nye aftale enkelte andre fornuftige ændringer, der overordnet 

set øger smidigheden. 

 

• Afslutning af FPL-projekt 

Rektor orienterede bestyrelsen om afslutningen på et ledelsesudviklingsprojekt på Århus 

Universitet (CUDIM), som skolens ledelse har deltaget i sammen med 14 andre skoler. FPL-

projektet (Faglig pædagogisk ledelse) har kørt i 1½ år og har fokuseret på udviklingen af nye 

metoder til at afvikle MUS-samtaler på i ungdomsuddannelserne med vægt på aktionslæring. 

Skolens ledelse har i sidste skoleår afprøvet de nye teknikker, og både lærere og ledelse har været 

positivt stemt for ændringerne, hvor en del har fundet vej til vores fremtidige metoder til MUS- og 

FUS-afvikling på BG. Projektet er formelt blevet afsluttet og der er udgivet en bog om erfaringerne, 

hvor BG’s ledelse også bidrager med et kapitel.  
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10. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse 

Intet til dette punkt. 

 

11. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Intet til dette punkt. 

 

12. Eventuelt 

Caroline Holm spurgte til implementeringen af de nye fraværsregler. Rektor understregede, at de 

endnu ikke er trådt i kraft, og derfor er det stadig reglerne og procedurerne fra sidste år, der er 

gældende. Hvis/når der kommer nyt i sagen, vil eleverne blive orienteret om det. Ændringer skal i givet 

fald indskrives i BG’s studie- og ordensregler for at være lovgyldige. 

 

Ref: TC 


