
 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 9. juni 2020.  

  

Til stede: Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Hans Jørgen 

Andersen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Per Mikkelsen, Frederik Bruun Badstue Kirk, Simon Stein 

Holst, Jeppe Westfall Bruun, Magnus Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed.   

Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2 

Fraværende: Martin Bech, Kirsten Tranekær, Steen Jensen,  

  

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Forslag til elevfordeling fra ministeriel nedsat arbejdsgruppe (bilag 1) 

Lars Jørgensen: Politikerne har taget mere håndfast fat og kommet med oplæg til egentlig 

revision. Den model der er mest opbakning til, er klynge modellen. Processen er midlertidig 

sat i stå grundet corona-situationen. Rapporten viser ét eksempel på hvordan man kunne 

regne det ud. Det viste eksempel er problematisk i forhold til Sæbyelever, der hører til den 

nordlige klynge, og Brønderslev skal have elever fra Klokkerholm og Hjallerup. 

Vi følger det løbende, og der er ikke forventninger om at man er klar til næste år. Vi har 

allerede dialogen mellem Dronninglund Gymnasium., kommunaldirektøren og 

borgmesteren. 

 

• Breve fra STUK vedr. rektorløn og revision (bilag 2, 2a, 2b, 2c) 

Asbjørn Hansen orienterede kort om afslutningen på korrespondancen med STUK. Rektor 

er overgået til ny cheflønskontrakt. 

Der er lavet nyløn aftale og den er underskrevet. 

Pernille Sørensen: hvad er ministeriets forventning med hensyn til at klæde en bestyrelse på 

til at træffe de rette foranstaltninger?  

Asbjørn Hansen: Ministeriet har ikke tænkt sig at ændre procedurer. De mener klart at have 

opfyldt deres oplysningspligt med de tidlige mails til bestyrelsesformændene. 

Pernille Sørensen: Jeg vil gerne have Asbjørn Hansen med på et PR-møde, hvor han 

forklarer de rette sammenhænge overfor personalet. Asbjørn Hansen: Det er OK. 

 

• Nordjyske søgetal (bilag 3) 

Lars Jørgensen: Det er intet nyt i de statistikker.  

• DG’s søgetal (bilag 4) 

Lars Jørgensen: igen gamle nyheder – 104 elever optages efter sommerferien. Pernille 

Sørensen har lavet et fortrinligt analysearbejde ved at dykke ned i de enkelte grundskolers 

tal. Det viser tendensen i de kommende år. Hun vil fremlægge analysen på september mødet. 



Frederik Kirk: der er nærmest blevet en kult på Hørby Efterskole om ikke at gå på DG – så 

hellere Katedralen. 

Pernille Sørensen: vi skal huske at bruge elevernes kontakter til andre unge – det kan måske 

være med til at ændre kulturen. 

Lars Jørgensen: jeg har været til informationsmøde på netop Hørby Efterskole, og det er det 

rene Hjallerup marked, hvor det går mere op i PR-stunt end egentlig indhold. 

• Status på Coronavirus, studierejser, kom-hjem fest og galla 

Lars Jørgensen samlede op. 

Det seneste er at vi ikke må have 3.gerne samlet til dimissionen, heller ikke uden forældre. 

Det skal foregå klassevist og med max 3 gæster. Derfor bliver dimissionen gennemført 5 

gange fra kl. 9 til kl. 14. 

Translokationen kommer til at ske klassevist i klasselokaler. 

Hans Jørgen: Kunne vi lægge dimissionstalen og bestyrelsesformandens tale digitalt på 

hjemmesiden? 

Lars Jørgensen: Ja det kan vi godt bagefter, men det kan på ingen måde erstatte det fysiske 

fremmøde, hvor eleverne mærker suset. 

 

2) Økonomi 

• Revideret budget 2020 (bilag 5) 

Charlotte Svendsen gennemgik budgettet. 

Claus Bilde: er der yderligere nedskæringer på budgettet, som vi må tage i den kommende 

tid?  

Lars Jørgensen: Nej der er taget højde for det i det indeværende budget. 

Claus Bilde: Vil udkantstilskuddet ikke falde med færre elever? 

Lars Jørgensen: Nej - det beregnes ud fra differencen mellem det aktuelle elevantal og en 

fra ministeriet fastsat grænse. Der er en taksameterreform på vej, men vi kender ikke 

tidspunktet. Man kan i øvrigt maksimalt få udkantstillæg for 80 elever. 

Claus: Kommer feriepengeforpligtelsen til at ramme os? 

Lars Jørgensen: Indtil videre nej, vi har ikke hørt noget endnu. Vi har nu likviditet, hvis vi 

skal udbetale alle opsparede feriepenge på en gang. 

 

• Forbrugsrapport pr. 30.04.2020 (bilag 6) 

Ingen spørgsmål eller bemærkninger til den. 

• Kommentarer til økonomi (bilag 7) 

Som sædvanligt et godt og informativt skriv. 

• Kantineregnskab (bilag 8) 

Charlotte gennemgik regnskabet.  

Lars Jørgensen: Vi er begyndt at holde øje med kantinens likviditet, da corona-tiden har 

tæret noget på den. 

Vi må forvente et underskud igen til næste år. 

Vi drøfter senere, i hvilket omfang, vi må forvente at skulle støtte kantinedriften. 

• Fravær – personale (bilag 9) 

Lars Jørgensen: Det ser stadig meget fint ud. 

 

3) Lønstatistik for GL-området (bilag 10)  

Lars Jørgensen: Den får vi en gang om året. Vi er med i et administrativt lønfællesskab, hvorfor 

vi kender data fra flere gymnasier. Lønudgifterne er helt uafhængige af taksametertilskuddene. 

Vi ligger i den dyrere ende.  



 

4) Nyt fra ER + medarbejdere 

Frederik Kirk: Der er solgt mange årstrøjer i år, men de har været længe undervejs grundet 

corona. 

Vi har haft valg til elevrådsformandskabet, og der var stor interesse med mange flere opstillede 

kandidater. Det blev tæt løb med kun én stemme, der gjorde forskellen. Det nye formandspar er 

Jeppe Westfall Bruun og Magnus Martinhoff Knudsen, begge fra 1.a. 

Blandt 3.g’erne er der ønske om mulig komsammen for årgangen til efteråret. De mister deres 

galla og flere andre traditioner. 

Lars Jørgen: Vi ser positivt på det. 

Per Mikkelsen: Perioden med virtuel undervisning har også haft stor betydning for den 

pædagogiske praksis – bl.a. refleksion over egen praksis. Det har været en både lærerig og 

frustrerende periode. En af udfordringerne har især været at undervisningsdifferentiere  

Magnus Knudsen: Det er især vigtigt, at læreren er tilstede i det virtuelle rum under hele 

modulet, når der undervises.  

 

5) Nyt fra skolen 

• Seneste nyt vedr. slotskollegiet v. Lars N. Jørgensen 

Lars Jørgensen: Det tegner rigtig positivt, der er tre piger, der allerede er flyttet ind i 

lejligheden. 

Pr 1. august flytter yderligere 9 elever ind. Det er ret godt gået på så kort tid. Lige nu er de 

ved at bryde ned med henblik på opbygning af køkkenfaciliteter i Nonnefløjen. 

På næste møde kunne vi evt. slutte med besøg på kollegiet. 

Kollegiet vil med den nuværende opbygning kunne rumme 18 elever, og der er på sigt 

mulighed for at udvide. 

• Midler fra Region Nordjylland 

Lars Jørgensen: Vi har søgt og fået 350.000 kr. til Karen-Marie Andreasens funktion som 

kollegiemor. Det dækker udgifterne de næste tre år. 

• Midler fra Dronninglund Sygehus’ støtteforening 

Lars Jørgensen: De har givet 50.000 kr. til den påtænkte cross-fit bane henne mellem 

gymnasiet og folkeskolen.  

Vi har også søgt 40.000 kr. hos Dronninglund Sparekasse Fond til indretning og inventar af 

køkken og fællesareal på Slotskollegiet. (Efter mødet har vi fået positivt svar på 

ansøgningen.) 

• Cepos’ undersøgelse 

Lars Jørgensen: Vi er gode til at løfte eleverne – og det er skønt at konstatere, at vi bliver 

nævnt i medierne i det gode lys. 

• Huebegivenhed og dimission 

Lars Jørgensen: Invitationen til dimissionen er sendt ud. Det kommer til at foregå klassevis. 

Vi har lagt den eneste mundtlige eksamen de sidste tre mulige eksamensdage, hvorfor 

huebegivenheden bliver koncentreret på få dage som i de tidligere år. Her kommer eleverne 

næsten ikke til at mærke nogen forskel fra tidligere. 

• Regionens uddannelsesanalyse 

Lars Jørgensen: Regionen har sat Cowi-konsult til at kigge ind i uddannelsesverdenen. 

Hvordan er virkeligheden og hvordan kan fremtiden formes? De skal afdække fakta, som 

embedsmændene analyserer og bruger til udformning af fremtidens uddannelsessystem. 

• Elevtal pr. 4.6.: 359 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 



− 1g:  1 indmeldt (fra andet gym.) og 4 udmeldt (en til EUX; en i arbejde, en hjemrejst 

udveksl.studerende p.g.a. coronavirus, en bortvist)  

− 2g:  1 indmeldt (udveksl.studerende) - denne er siden hjemrejst igen p.g.a coronavirus. 

Herudover 3 udmeldt (en til FGU, to til ukendt) 

− 3g:  1 udmeldt (til ukendt) 

 

• Klip fra medierne om DG (bilag 11) 

  

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

− onsdag d. 16.9. 

− onsdag d. 18.11. 

− onsdag d 16.12. 

 

7) Evt.  

Pernille Sørensen:  vi har desværre ikke haft alle brobyggere i hus inden coronavirusset slap fri, 

men vi håber distriktsskolelederne vil samle op på det til næste år. 

Hans Jørgen Andersen: Hvordan samler I op på erfaringer med den virtuelle undervisning fra både 

elever og lærere?  

Lars Jørgensen: Lige nu er der afsat tid (10 timer) til, at faggrupperne kan mødes og 

erfaringsudveksle om netop den virtuelle undervisningsperiode. 

Hans Jørgen Andersen: Det er vigtigt at det ikke bliver spørgeskema. 

Pernille Sørensen: Den afsatte ressource er også en anerkendelse af, at der er sket en reel 

efteruddannelse af lærerne – alle har rykket sig under de givne forhold. 

Anni: Vi har oplevet, at der er stor løfteevne i den virtuelle undervisning. Mange af de svage elever 

blomster op. 

 

God sommer til alle. 

 

 

 


