
 
Bestyrelsesreferat fra d. 12. december 2018. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Asbjørn Hansen, Kirsten Tranekær, Kristian Kristoffersen, Claus 

Bilde, Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen, Per Mikkelsen, Martin Bech, Pernille Dalbjerg 

Sørensen, Niels Peter Borup, Asger Aalstrup Kofoed, Lars Jørgensen og Anne-Mie Nielsen.  

Fraværende:  

John Pristed 

 

Referent: Anne-Mie Nielsen 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser: 

• Opfølgning på sagen vedr. Taza Haj 

Taza vil formentlig få mulighed for at fortsætte sin uddannelse enten på DG eller et andet 

gymnasium, jf. Ministerens svar på spørgsmål fra Enhedslisten desangående. 

• Årlige møde med Brøndslev Kommune 15.2. kl. 8.30-10.30 (Asbjørn Hansen og Kirsten 

Tranekær) Om gymnasiets samarbejde med kommunen. Mødet foregår på DG denne gang. 

• Synspunkt i Nordjyske – underskrevet af alle nordjyske gymnasiebestyrelsesformænd (bilag 

1) Henvendelse fra gymnasiernes bestyrelsen om de planlagte besparelser. Godt med et 

fælles Nordjysk bestyrelsesformands skriv om problemerne ved besparelserne. 

 

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

Præsentation af DG’s kvalitetsudviklingssystem https://www.dronninglundgymnasium.dk/wp-

content/uploads/2018/12/Kvalitetsudviklingssystem-DG-2018.pdf 

 

3) Professionel Kapital gennemført på DG. Præsentation af hovedresultatet v. Pernille Dalbjerg 

Sørensen. 

Pernille Sørensen orienterede om arbejdspladsundersøgelsen (APV – psykisk arbejdsmiljø) for 

de ansatte (tapper og lærere), gennemført på DG i efteråret 2018. 

Overordnet set ligger DG væsentligt over landsgennemsnittet på alle tre parametre, 

professionel, human og beslutningskapital.  

Prof. kapital på DG tages op på marts mødet, hvor også grundskolerne har gennemført prof. 

Kapital. Det giver mulighed for drøftelser og sparring i bestyrelsen. 

 

Hans Jørgen Andersen orienterede om sit arbejde på AAU med anerkendelse blandt forskerne, 

hvor vægten er på at skabe viden og respekt om hinanden arbejde. Forslag om samarbejde med 

andre gymnasier om praksis – fx erfaringsudveksling med andre gymnasier/partnere. 

 

 

https://www.dronninglundgymnasium.dk/wp-content/uploads/2018/12/Kvalitetsudviklingssystem-DG-2018.pdf
https://www.dronninglundgymnasium.dk/wp-content/uploads/2018/12/Kvalitetsudviklingssystem-DG-2018.pdf


 Økonomi 

• Kommentarer til det forventede resultat for 2018 og budgetforslag 2019 (bilag 2) 

• 2. behandling af forslag til budget 2019 og det forventede resultat for 2018 (bilag 3) 

LJ redegjorde for resultat for 2018 og budget for 2019 jf bilag 2 og 3 og forventning til 

budget 2020. 

 

Som svar til Steen Jensen: Pernille Sørensens, Per Mikkelsens og Lars Jørgensens 

forventning, er, at det reducerede beløb til undervisningsmidler reelt ikke vil blive et 

problem. 

 

Der var endvidere en kort drøftelse af de planlagte besparelser på DG i relation til 

forventningerne til budget 2020. 

 

Som svar på Pernille Sørensens spørgsmål angående sygdom og overtid: Lars Jørgensen 

gjorde rede for baggrunden for at budgettet er overskredet på denne post og vurderer, der 

er tale om et sammenfald af uheldige sygdomstilfælde og omstændigheder.  

 

Som svar på Per Mikkelsens spørgsmål angående kopiudgifter: Lars Jørgensen vurderer 

bl.a. at kopiudgifterne ikke ville kunne reduceres væsentligt og ikke er en-til-en afhængig af 

elevtal, og derfor kan en besparelse her næppe forventes. Vi skal huske på, at Copy-Dan 

afgiften er på hele kr. 210.000 årligt. Vi har pt. en sag kørende i forhold til vores 

leasingpartner. Vi har angiveligt betalt for høj leasingafgift de senest år. Bestyrelsen 

orienteres, når der er nyt. 

Budgettet for 2019 blev vedtaget. 

 

• Likviditetsudvikling (bilag 4)  

Vores revisor fra Deloitte får tilsendt spørgsmål fra bestyrelsen angående betydningen af 

gymnasiets likviditet, soliditet og betydningen af et eventuelt underskud. Han vil redegøre 

for det, når årsrapporten for 2018 gennemgås på marts-mødet. 

 

5) Nyt fra skolen 

• 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 28,2 i gennemsnit pr. klasse svarende til 141 elever. 

Afvigelsen skyldes vi i 1g har én omgænger.  

• Elevtal og -bevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

− Elevtal pr. 7.12.: 415 

− Elevbevægelser: 

1g: 3 indmeldt (fra HTX og HHX), 3 udmeldt (til EUD, arbejde og ukendt) 

2g: 1 bevilget orlov, 2 udmeldt (til VUC og udrejsecenter) 

3g: ingen bevægelser 

• Klip fra medierne om DG (bilag 5) 

 

6) Nyt fra ER og medarbejdere 

Fra ER orienterede Asger Aalstrup Kofoed om  

1) elevrådet arbejde med at organisere demonstrationen for Taza i København 

2) salg af elevtrøjer 



3) 1g’erne har arrangeret en julekonkurrence på egen hånd 

 

 

7) Kommende bestyrelsesmøder alle kl. 16: 

• Mødet, hvor Deloitte deltager og fremlægger årsrapport for 2018, er planlagt til torsdag d. 

14.3. 

• onsdag d. 15.5. 

• onsdag d. 18.9. 

• onsdag d. 13.11. 

• onsdag d. 11.12. 

  

8) Evt. 

Anni Pedersen orienterede om Gandrup Skoles forsøg med at italesætte og øge elevinddragelse. 

 

Pernille Sørensen stillede spørgsmålet om det er hensigtsmæssigt at sidde i flere 

gymnasiebestyrelser. Martin Bech, der er også medlem af bestyrelsen på Aalborghus 

Gymnasium, svarede, at det ikke er unormalt, og det altid er muligt at trække sig i enkeltsager 

hvis der er tvivl som habilitet.  

 

Asbjørn Hansen tilføjede, at der juridisk ikke er noget at komme efter. Det er Martin Bech, der 

selv skal tage stilling til evt. inhabilitet i konkrete sager/diskussioner. 

  

Lars Jørgensen tilkendegav den holdning, at det altid er godt for en skole og dens bestyrelse, at 

dens medlemmer er motiverede og interesserede i skoledrift og -udvikling, sådan som Martin 

Bech er. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


