
 

 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 14. marts 2018. 

 

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

Kristian Kristoffersen, Grete Runnom Kristensen, Kristine Riis, Nikolaj Himmelstrup, Lars 

Jørgensen og John Pristed.  

Fraværende: Pernille Dalbjerg Sørensen, Asta Skaksen, Steen Jensen , Dan Andersen, 

Charlotte Weinreich Svendsen deltog under punkt 3 – Økonomi. Anne-Mie Nielsen deltog 

under punkt 2 – Retnings….. 

Referent: John Pristed 

 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Årets søgetal samt søgetallene i et 5 års perspektiv (bilag 1).  

Vi er glade og tilfredse, da vi netop fylder vores kapacitet op. 

Kirsten Tranekær: det er en lille smule bekymrende at antallet af optagne drenge er 

faldende. Lars Jørgensen: vi har faktisk fået den laveste andel nogen sinde. Vi prøver at at 

lokke drengene til på flere fronter, bl.a. med E-sport, naturvidenskab, konkurrencer og 

lignende. 

Kirsten Tranekær: jeg tror særligt at landgymnasier skal være opmærksom på tendensen. 

Hans Jørgen Andersen: Jeg bemærker at Hjallarup skole kun leverer 12 elever. Lars 

Jørgensen: vi har fokus på Hjallerup og allerede aftaler om tættere samarbejde med 

Michael Ring, det ser i øvrigt ligedan ud i Hals. Kirsten tror det er et tilfælde med så få 

ansøgere fra Hjallerup, da det er en meget svag årgang. Hans Jørgen Andersen: brug f.eks. 

sommerhuset til at lokke dem inden for radaren. 

Kristian Kristoffersen: eux har stor succes med at fange netop drenge, i øvrigt rigtig flot at 

vi kan holde det samme søgetal fra sæbyområdet.  

Lars Jørgensen gennemgik kort nabogymnasiernes søgetal. 

• Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse foreløbig sat i bero (bilag 2) 

Lars Jørgensen: baggrunden skal ses i, at den annoncerede undersøgelse var på kant med 

loven (persondataforordningen). Vi har forespurgt Enova (servey-firma) om de kunne lave 

en undersøgelse som den vi kender, men kun for vores gymnasium. Det vil de ikke grundet 

for få anmodninger. 

 

2) Retningslinjer for særlige studierejser på DG v. Anne-Mie Nielsen (bilag 3). Opfølgning på 

drøftelsen på forrige bestyrelsesmøde. 



Anne-Mie Nielsen: Vi er glade for at bestyrelsen har taget emnet op. Det gav anledning til at 

sætte et kritisk blik på vores procedurer. Bilag 3 blev gennemgået. Bestyrelsen bakker samlet op 

om de opdaterede retningslinjer for særlige rejseaktiviteter, med den kommentar at sidste punkt 

”Tilsagn” sløjfes. I et forældrebrev opfordres til, at de henvender sig til Lars Jørgensen, hvis de 

måtte have spørgsmål. 

 

3) Økonomi 

• Årsrapport v. Peter Nørrevang 

Peter Nørrevang gennemgik regnskabet og der var ikke yderligere spørgsmål. 

Revisionsprotokollat gennemgået m. gode forklaringer – som nævnt nederst side 219, har 

der rundt i landet været særlig fokus på kørselsrefusion.  Vores procedure er uproblematisk. 

 

• Kommentarer til økonomi (bilag 4)  

Kristian Kristoffersen: jeg synes det medsendte bilag er meget fyldestgørende – det giver en 

hurtig og god forståelse for tallene. 

• Afslutning 2017 (bilag 5) 

Bilaget blev ikke gennemgået, da vi lige har fået Peter Nørrevangs regnskabsgennemgang. 

• Forbrugsrapport pr. 28.2.2018 (bilag 6),  

Ingen spørgsmål grundet god skriftlig forklaring. 

• Kantineregnskab (bilag 7)  

Lars Jørgensen udlægger det som meget tilfredsstillende. Hvis vi vil have en ordentlig 

kantine, kan vi ikke undgå at give et driftstilskud. De er meget dygtige, og der har været en 

fortsat udvikling. Dækningsbidraget er på 42%, hvilket vidner om optimal drift, og det er et 

resultat som ikke mange kantiner og cafeterier kan prale med. 

• Fravær – personale (bilag 8)  

Lars Jørgensen: Det er ekstremt lavt på vores gymnasium - også lavere end resten af 

sektoren, der generelt ligger lavt. Det er bestemt med til at styrke økonomien på gymnasiet. 

 

4) Bestyrelsen efter 1. maj 

• Kort orientering 

Eleverne har allerede valgt ny formand og næstformand. 

Der skal være valg blandt lærerne. 

Langt de fleste af den nuværende ”eksterne” bestyrelse ønsker at fortsætte. Dan Andersen 

fra Sæby stopper. Claus Bilde fra Sæby (revisor/finansdirektør og musiker) har givet tilsagn 

om indtrædelse i bestyrelsen som erstatning for Dan Andersen. 

Asta Skaksen stopper i Regionsrådet men erstattes af regionsmedlem Martin Bech. 

 

5) Nyt fra ER + medarbejdere 

Kristine Riis og Nikolaj Himmelstrup: Vi har valgt ny formand og næstformand – Asger 

Aalstrup Kofoed og Niels Peter Borup. De er fra 2a og stillede op sammen. Vi havde en løs snak 

om, hvordan man gør valgprocessen til elevrådet så demokratisk som muligt. 

Der er styr på stand-up-arrangementet med god hjælp fra Kristian Rafn og Randi Nyby. 

Grete Kristensen: Lærerne er jo omfattet af lockouten men ikke strejken. Vi er afventende. 

 

6) Nyt fra skolen 

• Off-line ugen – mediedækning i: DR1, DR2, DR-Videnskab, TV-2 Nord/Salto, lokalaviser, 

Nordjyske, P4, Radio Nordjylland (P1 interview med Jesper Aagaard) (bilag 9) Mediestorm 

på den gode måde. 



Lars Jørgensen: ja den havde vi ikke lige set komme. Det har affødt at medierne 

lettere/hurtigere kontakter os i forbindelse med andre nyheder/research. 

• Elevtal pr. 8.3.: 469 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

 1g: 1 udmeldt (ukendt), 1 indmeldt 

 2g: 2 bevilget orlov, 7 udmeldt (2 til andet gym.; 1 til Aalb.Handelsskole; 3 i arbejde; 1 

ukendt)  

Lars Jørgensen: vi er ikke bekendt med årsagen og kan ikke finde nogen tråd – men 

ingen af dem henfører det til forhold på gymnasiet. 

 Kristian Kristoffersen: det er vigtigt at de udmeldte elever videregives til UU-vejlederne. 

Der er i kommunen 214 unge, der er fuldtids ”uden for systemet” – det er flere end 

gennemsnittet i regionen.  

Lars Jørgensen: UU får automatisk besked, hvis de unge dropper ud. 

Annie Pedersen: er det særligt de svage elever der falder fra? Lars Jørgensen: nej det er 

ikke fagligheden det handler om, men forskellige personlige forhold. 

 3g: ingen ændringer 

• SRP-karakterer (bilag 10) 

• Stand-up arrangement v. elevrådet.  

• Klip fra medierne om DG (bilag 11) 

 

 

7) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

• d. 16.5. 

• d. 19.9. 

• d. 14.11. 

• d. 12.12. 

 

8) Evt.  

KomHjemfesten tegner til at blive en succes, med 250 tilmeldte til spisning og efterfølgende fest. 

Vi er underlagt ministeriets indførsel af ”netprøver.dk”, som er en elektronisk down- og 

uploadning af skriftlige eksamensopgaver. Indtil videre har testene desværre vist at systemet 

slet ikke er driftssikkert. Det har medført en del kommunikation med procedureændringer og 

tilbageføring af ditto. Det er pt. endt med, at eleverne til eksamen til sommer alle modtager 

opgaverne i papirformat (for en sikkerheds skyld 😊) 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lars N. Jørgensen 

Rektor 

 



 

 

 


