
 

 

  

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 8. december 2016  
 

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

Vibeke Gamst, Hanne Christensen, Lars Bodum, Dorte Etzerodt, Erik Baisgaard, elevrepræsentant 

Alexander Pedersen (3.d). Desuden deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte 

Tolborg samt uddannelsesleder Pernille Dahl. 

 

Fraværende: Anna Ancher Uth (2.d) 

Anna er fratrådt som næstformand i elevrådet og som medlem af bestyrelsen. I hendes sted 

indtræder Frederik Rosenkilde Andersen, 2c. 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Formanden gennemgik dagsordenen. Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev herefter underskrevet. 

 

3. Budget for 2017 til endelig vedtagelse 

Birgitte Tolborg præsenterede det endelige budget for 2017, hvor der forelå et 2. udkast, der 

adskilte sig fra udkastet på forrige møde ved mere optimistiske og realistiske frafaldsprocenter, 

nedjustering af vikardækning ved sygdom, reduktion af medarbejderstaben med ét årsværk til 

august og accept af  et underskud i 2017 pga. periodeforskydningerne og den særligt store 

besparelse på taxametret i 2017. 

 

Budget 2017 blev herefter godkendt af den samlede bestyrelse. 

 

Birgitte Tolborg fremlagde dernæst en fremskrivningsoversigt, der er justeret i forhold til de 

nævnte budgetændringer. Oversigten viser, hvordan effekterne af de planlagte besparelser fra 

politisk side slår igennem i regnskabet frem mod 2019.  

 

4. BG i tal – opdateret statistisk materiale 

Rektor kommenterede det opdaterede ”BG i tal”:   

 Eksamensresultaterne i 2016 ligger meget tæt på de foregående år, dog med en lille 
nedgang fra 7,1 til 7,0 på stx. For hf er tallet 5,4 det samme som i 2015. Skolens 
socioøkonomiske reference for 2015 og for perioden 2013-15 viser, at BG generelt løfter 
meget tæt på det forventede på både hf og stx, men at der er grund til at have fokus på de 
skriftlige eksamenskarakterer i matematik, engelsk og biologi. Fuldførelsesprocenterne er 
fortsat flotte sammenlignet med landsgennemsnittet. Vi har de sidste 3 år forbedret stx-
fuldførelsen mens hf-fuldførelsen er faldet. Den ligger dog fortsat over 
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landsgennemsnittet. De seneste tal for overgangen til videregående uddannelser efter 27 
måneder er fra studenterårgang 2012. Her ligger BG min 5 % over landsgennemsnittet. 

 Søgetallene for 2016 ligger tæt på tallene fra 2015. Det skal bemærkes, at søgetallene er 
fra marts, og at de reelle tal for elevtilgang i august-september er højere. Således var der 
98 stx-ansøgere i 2016, mens tallet var steget til 113 d.5. september. Fraværet har de 
seneste år været faldende, og den tendens er fastholdt i 2015-16. I opgørelsen over 
omkostninger pr. årselev betyder skolens generelle fald i elevtal, at omkostningerne pr 
elev stiger. Det er en af årsagerne til, at ministeriet sidste år justerede taxametermodellen, 
så grundtilskuddene blev større. Mht. lærerlønninger viser sammenligningen med 
lønfællesskab og tal for hele Danmark, at Nordjylland fortsat ligger højere end resten af 
Danmark, og at BG ligger i den pæne ende sammenlignet med de øvrige gymnasier i 
lønfællesskabet. 

 Ny MTU (medarbejdertilfredshedsundersøgelse) i foråret. Konceptet er professionel 
kapital 

 Som nye punkter i "BG i tal" indgår sygefraværsstatistik og tal for arbejdstidens anvendelse 

på lærerområdet. Sygefraværet er lavt på BG, og arbejdstidstallene ligner resten af landet. 

 Drøftelse af KPI for lærernes tid sammen med elever - det er vigtigt for sektoren at kunne 

kommunikere tallene til omverdenen, fx ved at sammenligne med andre sektorer. 

 

5. Fastlæggelse af mødedatoer for 2017  

Torsdag d. 16.2. kl. 15.00-17.00 

Mandag d. 27.3. seminar kl. 12.00 - 21.00 - revisor deltager som et punkt 

Torsdag d. 8.6. kl. 15.00 - 17.00 

Torsdag d. 7.9. kl. 15.00 - 17.00 

Torsdag d. 9.11. kl. 15.00 - 17.00 

Torsdag d. 14.12. kl. 16.00 med efterfølgende julemiddag 

 

6. Drøftelse af bestyrelsesevaluering marts 2017, jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Fælles konklusion fra sidste møde er, at det kunne være hensigtsmæssigt at foretage evalueringen 

på forårets seminar, og at bestyrelsen selv foretager evalueringen. Hvad vil bestyrelsen gerne 

vurdere på? Deadline for input til bestyrelsesevaluering: torsdag d. 12/1-17. Punkterne drøftes 

herefter på bestyrelsesmødet i februar. Temaer til bestyrelsesseminaret i marts: 

 Bestyrelsesevaluering 

 Lars Bodum: Linjer omkring hvordan læringsmål bliver præsenteret på universitet - hvad 

kræver det af de studerende? 

 Gymnasiereformens indhold og struktur 

 Regnskab 2016. Revisor: Inviteres til kl. 12.00 (frokost 12.00 - 12.45) 

 

 

7. Siden sidst  

 Besigtigelse af udsmykning af skolen v. Jubilæumsfonden 
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Den argentinske street-art-billedkunstner Hyuro har udsmykket 3 områder på skolen. 

Udsmykningen er finansieret med midler fra Jubilæumsfondens nedlæggelse. 

 Orientering fra landsrektormødet d. 23 - 25.11.2016 

Landsrektormødet i Nyborg 23.11.-25.11. indeholdt bl.a. et punkt om fremtidsscenarier for 

det almene gymnasium. Den politiske diskurs om nødvendigheden af øget tilgang til 

erhvervsskolerne samt htx og hhx dannede en lidt dyster baggrund for drøftelserne. Selv 

faktuelle argumenter for den samfundsmæssige nytte af stx og hf synes pt. at prelle af på 

politikerne, næsten uanset deres politiske observans. Ministeriet har i år afvist 

erhvervsskolernes ansøgninger om at oprette 2-årige hf-kurser.  

 Status på renovering af kantinekøkkenet, herunder om forpagter/daglig leder har  

yderligere behov, jf. referat fra sidste bestyrelsesmøde. 

Renoveringen er gået i gang d.d. Der er indkøbt tre nye frysere til en fordelagtig pris.  

 Punkter/forslag fra bestyrelsen til det årlige møde med Brønderslev Kommune d. 14.12? 

o Placering af 10.kl. center, NT-busdrift, erhvervsskolerne 

o Kommunerne bør støtte den decentrale uddannelsesstruktur - også opad fx i deres 

partier 

o Evt. fælles invitation (BG og Kommunen) af undervisningsministeren  

o PK skal orientere om de fine gennemførelsestal, frafaldstal og overgangstal til 

videregående uddannelser 

o Alexander får talt med elevrådet inden mødet. 

 

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

Intet til dette punkt. 

 

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Intet til dette punkt. 

 

10. Eventuelt 

Bg: I april kommer der elever fra North Carolina på besøg. 12 elever og 3 lærere/ledsagere 

 

Ref: PD 


