
 
 

Dronninglund d. 20. december 2017 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 131217. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Hans Jørgen Andersen, Asta Skaksen, Asbjørn Hansen, Kirsten 

Tranekær, Steen Søgaard Petersen, Steen Jensen, Grete Runnom Kristensen, Pernille 

Dalbjerg Sørensen, Kristine Riis, Nikolaj Himmelstrup, Lars Jørgensen og John Pristed.  

Fraværende: Dan Andersen 

Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 2, hvor hun orienterede. 

Referent: John Pristed 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Invitation til bestyrelsesmedlemmer + evt. ægtefælle til forestillingen. Kontakt Randi Nyby. 

 Datoer for forestilling: 30.1.; 31.1.; 1.2. og 2.2.  

• Off-line uge 3 v. Lars N. Jørgensen 

Lars Jørgensen: Vi trækker bogstaveligt talt internetstikket i uge 3 for, at give elever og 

lærere øget fokus på, hvordan og hvor meget vi bruger de forskellige internet baserede 

medier og smartphones. Det skulle gerne kvalificere vores valg både som elever og 

undervisere. Hele projektet følges af en forsker og nogle studerende fra Aarhus universitet. 

Kristine Riis: vi har snakket om det i elevrådet, og der er mange elever der er bekymrede 

for, at de skal sidde derhjemme når de har fri og indskrive dagens noter. 

Lars Jørgensen: nu skal vi ikke foregribe begivenheden. Der vil rettidigt komme masser af 

information ud om ugen, hvor der anvises praktiske løsninger på alle mulige udfordringer, 

som det måtte medføre. 

• Afvikling af kulturturen v. John Pristed 

Vi har haft en meget fin tur med 370 elever og 31 lærere, TAP’er og pårørende. Al logistik 

var fantastisk koordineret fra kontoret og i særdeleshed Randi Nyby. Balletten gik rent ind 

bortset hos en lille flok drenge, der havde bestemt sig for, at gå midt i pausen. Hos en 

mindre gruppe havde der sneget sig en uheldig alkoholkultur ind – den foregriber vi 

fremadrettet, men det overordnede billede er stadig, at turen var meget vellykket. 

 

• Ny EU-forordning under forberedelse 

Lars Jørgensen: Til maj 2018 træder en ny EU forordning i kraft omkring sikring af 

personlige data. Den kommer til at gælde for alle virksomheder og offentlige institutioner 

Eks. må lectio ikke have noget liggende på elever der har forladt skolen. Et af kravene er 

bl.a. at alle skoler skal have ansat en DPO (Data Protection Officer), som overordnet skal 

sikre, at forordningen overholdes på den enkelte skole – det er dog stadig skolelederen der 

har ansvaret. Inge Carlé fra Frederikshavn gymnasium foreslog fælles trav om at løfte 



opgaven. De har en kyndig IT og sikkerhedsperson ansat. Han er tidligere pilot og et meget 

rummeligt væsen – som vi sammen med 7 andre gymnasier påtænker at ansætte til at løfte 

opgaven. Fordelen ved fællesdriften er bl.a. den videns overførsel, der kommer til at ske 

mellem gymnasierne 

• Steen Søgaard Petersen: jeg fratræder gymnasiets bestyrelse fra d. 1/1 2018, grundet 

konstitueringen i Brønderslev Kommune efter valget. Pladsen overdrages til Kristian 

Kristoffersen der er bosiddende i Dronninglund og tidligere leder af 10-klassecenteret i 

Frederikshavn. 

Lars Jørgensen: vi siger mange tak til Steen Petersen for det gode om end korte samarbejde 

og velkommen til Kristian Kristoffersen. 

• Asta Skaksen: jeg får også en afløser efter d. ¼ 2018 grundet konstitueringen i Regionsrådet 

– hvem det bliver vides ikke. 

 

2) Drøftelse af DG’s rejseregler, herunder prisen for studierejser. Oplæg v. Anne-Mie Nielsen 

Som opfølgning på sidste bestyrelsesmøde, hvor Steen Jensen rejste en debat vedrørende 

elevbetaling til studieture, gennemgik Anne-Mie Nielsen gymnasiet studierejsepolitik fra 

værdigrundlaget til folderen ”Retningslinjer for studierejser” med fokus på de økonomiske 

vinkler. Hun præsenterede også et skema over studieretningernes elevbetaling fra sidste års 

studierejser, hvoraf det fremgår, at de alle betalte lige i omegnen af 4000 kr. eksklusiv kost. 

Den ene tur til Lazante var en undtagelse begrundet i mulighederne for billig forplejning i 

lejligheden. Her havde man tilladt en lidt større deltagerbetaling. Det er ledelsens 

konklusion, at vi har nogle rimelige rammer for studieturene. 

Af den efterfølgende diskussion fremgik det, at en væsentlig kilde til mistolkninger skyldes 

mangelfuld kommunikation. Det vil vi sætte fokus på, og fremadrettet indføre nogle ret klare 

procedurer ved opstarten af ny årgange/studieture. 

Af den efterfølgende diskussion fremgik det, at en væsentlig kilde til - at diskussionen vedr. 

egen optjening af penge er rejst - er en misfortolkning af den mundtlig kommunikation fra 

lærerteamet til en klasse her i det helt tidlige opstartsforløb. Der har således aldrig fra det 

pågældende lærerteams side været planer om en ny praksis, hvor elever selv skal til at stå 

for en individuel indtjening af et beløb udover den maximale egenbetaling og evt. fælles 

optjening af penge til deres studietur.   

Diskusionen mundede ud i, at Anne-Mie Nielsen udfærdiger et udkast til et dokument med de 

opdaterede principper for studierejser på Dronninglund Gymnasium. Det diskuteres på 

næste bestyrelsesmøde. 

 

3) Økonomi 

• 2. behandling af forslag til budget 2018 og det forventede resultat for 2017 (bilag 1) 

Lars Jørgensen: Der er intet nyt at føje til ”budget 2018”.  

Der kom ingen bemærkninger ud over det kendte fra sidste møde, Bestyrelsen nikker 

samstemmende til budgettet. 

Lars Jørgensen: Langt det meste ligner det vi så på sidste møde, og det blev der gennemgået 

og forklaret. Vi kan ikke sætte to streger under, bl.a. grundet barselsfonden og manglende 

censorafregning, men vi vil afslutte 2017, helt som forventet. 

Vi forventer klart at 2019 bliver året, hvor virkning af regeringens besparelser rigtigt 

træder igennem 

 

• Kommentarer til det forventede resultat for 2017 og budgetforslag 2018 (bilag 2) 

 



• Likviditetsudvikling (bilag 3) – Bestyrelsen er tilfredse med udviklingen og det 

likviditetsniveau vi har nu. 

. 

•  

 

4) 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 28,4 i gennemsnit pr. klasse svarende til 142 elever. 

Afvigelsen skyldes vi i 1g har én udvekslingsstuderende og én omgænger.  

Klassekvotienten blev godkendt af bestyrelsen. 

• Elevtal og -bevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

 Elevtal pr. 8.12.: 479 

 Elevbevægelser: 

1g: én elev retur til DG 

2g: 

3g: én elev bevilget orlov og én bortvist 

• Klip fra medierne om DG (bilag 4)  

 

5) Nyt fra ER og medarbejdere 

Vi går snart i gang med at finde nye formænd – gerne i 1.g, så de kan holde lidt længere. 

Ikke noget fra medarbejdere. 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder alle kl. 16: 

• d. 14.3. (revisor deltager) 

• d. 16.5. 

• d. 19.9. 

• d. 14.11. 

• d. 12.12. 

 

7) Evt.  

intet 

 

Efter mødet fik vi en dejlig julefrokost fra kantinen. Stor ros til Dorte og Co. 

 

 

 


