
 

 

 

 
 

 

Bestyrelsesreferat fra d. 11. december 2019. 

 

Til stede: Kirsten Tranekær, Martin Bech, Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Asbjørn 

Hansen, Hans Jørgen Andersen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Frederik Bruun Badstue Kirk, 

Lars Jørgensen og John Pristed.  

Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2, Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 3 

Fraværende: Per Mikkelsen, Claus Bilde, Steen Jensen, Simon Stein Holst, 

 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Bombetrussel mod DG 

Lars Jørgensen orienterede.  

Kirsten: Har vi generelt et beredskab 

Lars Jørgensen: ja, men for at forhindre misbrug er den ikke offentlig. 

Martin Bech: der er vel andre planer for brand, skoleskyderier og lignende. 

Lars Jørgensen: jo – brandevakueringsplaner er tilgængelig i alle lokaler og igen hører 

skoleskyderier til hændelser, hvor vi ikke offentlig gør planerne. 

• Brev fra STUK vedr. rektors løntillæg. Nærmere orientering på mødet (bilag 1) 

Lars Jørgensen og Asbjørn Hansen orienterede. 

• Bestyrelsens respons på STUK’s brev (kladde). (Bilag 2) 

Indholdet blev diskuteret. Når der er nyt i sagen, bliver vi orienteret. 

• Rektormødet i Nyborg 20.-22.11. Kort orientering v. Lars N. Jørgensen 

Vi har mødt den nye minister, hvilket er stort set i lyset af, at det ikke lykkes for den tidligere 

minister at dukke op til et eneste årsmøde. Det er en meget nærværende minister. Hun 

udviser lydhørhed, kærer sig om tingene og siger tingene som de er. Ministeren fortalte at 

FGU var hendes hjertensbarn, hvorfor de almene gymnasier skulle holde for rent 

økonomisk. Der er dog fundet en model, der tager hensyn til gymnasiernes størrelse og som 

kompenserer både gymnasier, der modtager socialt taksameter og udkantsgymansier. Vi kan 

således forvente at blive holdt tilnærmelsesvis skadefri i denne omgang.  

 

 

2) Økonomi 

• Kommentarer til det forventede resultat for 2019 og budgetforslag 2020 (bilag 3) 



Lars Jørgensen fremdrog enkelte poster fra resultat 2019 (se bilag 3) Alt i alt ender vi lidt 

bedre end vi tidligere havde troet. 

Martin Bech: kan vi arbejde mere strategisk med kopimaskineomkostningerne?  

Lars Jørgensen: Vi arbejder til stadighed på en bevidstgørelse omkring forbruget, men du 

skal samtidig være opmærksom på, at de 210.000 kr. alene er Copydan-afgift, der beregnes 

ud fra antallet af elever, og ikke det egentlige forbrug.   

• 2. behandling af forslag til budget 2020 og det forventede resultat for 2019 (bilag 4) 

Lars Jørgensen: Der er ingen ændringer i forhold til det vi så ved sidste møde med 

undtagelse af det indlejrede tilbud på låntagningen/-omlægningen.  

Forslaget til budget 2020 blev vedtaget. 

• Likviditetsudvikling (bilag 5) 

Lars Jørgensen: Likviditetsniveauet ser med den nye lånhjemtagning fornuftig ud, og vi vil 

nu være i stand til at deponere alle feriepengene på én gang såfremt det skulle blive en 

nødvendighed. 

• Beslutning vedr. Dronninglund Sparekasse (Sparekassen Vendsyssel) (bilag 6) 

Vi blev orienteret. 

 

3) Opfølgning på kvalitetsudvikling på DG. Præsentation v. Anne-Mie Nielsen 

Anne-Mie Nielsen gennemgik vores kvalitetsudvikling således som det er lovmæssigt 

foreskrevet. Den benyttede PP er vedhæftet referatet som bilag.  

Kristian Kristoffersen: Det er imponerende, det som lærerne byder ind med trods stramninger. 

Martin Bech: Jeg ser det som min pligt at være djævelens advokat med hensyn til det øgede 

fokus på forbedringer – er det ”fokus” alene, der hæver karaktererne? 

Anne-Mie Nielsen: Skyldes elevernes karakterstigninger, at vi har bedt lærerne hæve dem? – nej 

det gør det ikke – eksempelvis har eleverne i historie en væsentlig lavere årskarakter end 

eksamenskarakter. 

Hans Jørgen Andersen: Kunne digitalisering være et fremtidigt fokus? Virtual reality 

laboratorier stormer frem, og de bliver billigere og billigere samt sparer lærerressourcer.  

Anne-Mie Nielsen: Vi er ikke der hvor vi bruger IT for at spare – det er en forkert tilgang. Vi 

undersøger derimod, hvordan vi kan bruge IT for, at bruge vores ressourcer bedst muligt.  

 

4) Nyt fra ER + medarbejdere 

Frederik Bruun Badstue Kirk: Vi har fået en ny soundbox, efter den tidligere er ”forsvunden”. I 

den forbindelse har vi også indført et langt mere restriktivt lånesystem. 

Martin Bech: Jeg synes det er prisværdigt, at I stadig viser eleverne tilliden ved at give dem 

frihed under ansvar. 

Frederik Bruun Badstue Kirk: Vi arbejder også på årstrøjerne, og det ser fint ud. 

Pernille Sørensen: Vi er med i en undersøgelse af, hvordan vi som vidensarbejdere oplever 

arbejdsmiljøet. Det var oprindeligt et pilotprojekt, men nu en del af det egentlige projekt med 40 

kvalitative interview med fokus på ”Hvordan kan vi forholde os til den øgede 

arbejdsbelastning?”. 

 

5) Nyt fra skolen 

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

Lars Jørgensen: Vi er hele tiden i proces. Frank Olesen har meget erfaring med 

fondsansøgninger, og er derfor tilknyttet projektet. Første fase udgøres af en stor lejlighed, 

som kan rumme 6 elever. Fase 2 udgøres af etablering af studieboliger i staldbygningen. I 

mellemtiden (indtil stalden er renoveret) etableres beboelsesvogne ved slottet. Pt er der fire 



elever skrevet op, som forventes at kunne indkvarteres i den før omtalte lejlighed. De er 

meget optaget af det der sker på Slottet. 

Martin Bech: Hvordan ser det ud med lånefinansieringen? 

Lars Jørgensen: Det ser vist godt ud, men jeg vil gerne understrege, at vi ikke har andel i 

nogen form for økonomi i forbindelse med projektet bortset fra, at vi tilbyder morgenmad og 

frokost på skoledage. 

 

• Klassekvotient: 

− Opgørelse af klassekvotient.  

Der er krav om en klassekvotient på max. 28 elever i gennemsnit pr. klasse i 1g.  

Vi har i år en klassekvotient på 28,3 i gennemsnit pr. klasse svarende til 113 elever. 

Afvigelsen skyldes vi i 1g har en udvekslingsstudent.  

• Elevtal pr. 6.12.: 366 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g:  2 udmeldt (en til 10. klasse (eleven kommer igen til næste år) og en til EUX) 

− 2g:  ingen ændringer 

− 3g:  ingen ændringer 

• Klip fra medierne om DG (bilag 7) 

John Pristed: Kulturturen fik en brat afslutning for 23 af skolens elever, der ikke overholdt 

aftalen om at være tilbage på hotellet senest kl. 02.00. De blev sendt hjem med toget næste dags 

middag for egen regning. Herefter blev forældrene orienteret. Der var altovervejende forståelse 

for vores ageren. 

  

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

− onsdag d. 18.3. (Deloitte deltager) 

− onsdag d. 20.5. 

− onsdag d. 16.9. 

− onsdag d. 18.11. 

− onsdag d 16.12. 

 

7) Evt.  

Frederikshavn Gymnasium og HF har fået ny rektor, Thomas Svane. 

Kristian Kristoffersen har reserveret 2 teaterbilletter til d. 30/1 2020. Hvis I andre skulle 

komme efter at det kunne være spændende, er I velkommen til at ringe til Randi Nyby på 

kontoret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


