
 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 14. marts 2019. 

 

Til stede: Kirsten Tranekær, Claus Bilde, Hans Jørgen Andersen, Martin Bech (fra kl 17.30), 

Per Mikkelsen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Niels Peter Borup, Asger Aalstrup Kofoed, Lars 

Jørgensen og John Pristed.  

Charlotte Svendsen deltog i punkt 2 og 3 og Peter Nørrevang deltog under punkt 2.  

Fraværende: Steen Jensen, Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Asbjørn Hansen, 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Årets søgetal samt søgetallene i et 6 års perspektiv (bilag udleveres på mødet) 

Lars Jørgensen nævnte særligt: vi har godt fat i de to Sæbyskoler, der er kun 35 

9.klasseelever på Dronninglund Skole og af dem får vi 15 elever – den største frekvens 

nogen sinde. Men vi mangler stadig en klasse. Fra Hals får vi 2, 6 er på andre gymnasiale 

uddannelser og 16 er gået i 10. klasse. 

• Årets søgetal for Nordjylland (bilag udleveres på mødet) 

Lars Jørgensen gennemgik tallene, der samlet set viste at der i regionen er en overkapasitet 

på ca. 600 elever.  

På trods af regeringens intentioner om øget optag på erhvervsuddannelserne, har det vist 

sig, at eleverne ikke er gået fra STX til HHX og HTX. Fra UU-mødet i sidste uge ved vi at 

en stor del af 9. klasses eleverne er fortsat i 10. klasse eller på efterskole grundet 

usikkerhederne omkring de nye optagelseskrav. Hertil kommer at Dronninglund Skole har 

en usædvanlig lille 9.klasseårgang på ca. 35 elever mod normalt omkring 90 elever. De 

nuværende 7. og 8. årgange er på godt 90 elever. 

• Henvendelse fra Tino Pedersen, TV2 Nord (bilag 1) 

Se bilag. Den har vi taget imod med glæde. 

• Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse og DG’s placering (bilag 2)  

Vi har i mange år gjort brug af Enova’s trivselsundersøgelse, men undervisningsministeriet 

har fastlagt en ny spørgeramme. Denne blev i første omgang skudt til tælling, så revideret 

og nu har vi gennemført med den nye spørgeramme. Undersøgelsen er landsdækkende, og vi 

ligger stadig i top tre blandt Enova-brugere (ca. 50 gymnasier).  

• Fra UUmødet i sidste uge: 

Lars Jørgensen: vi fik hilst på den nye UU-koordinator for Frederikshavn Kommune, 

Christina Bech Hansen. Det var bestemt en positiv oplevelse, der tegner godt for det videre 

samarbejde.  

Der var stadig stor usikkerhed om, hvorvidt de nye uddannelsesplaner kommer til at virke 

efter hensigten – der arbejdes med materialet.  

• 8. klassebesøg fra dronninglund Skole. 



John Pristed: Vi har lige haft besøg af 66 uddannelsesparate 8.klasseelever fra 

Dronninglund Skole. Skolen har lavet et specialforløb for de pt ikke uddannelsesparate 

elever, mens vi på gymnasiet har givet de uddannelsesparate en fagligt udfordrende 

oplevelse. Hvis målt på elevernes begejstring, må det siges at have været en succes. 

 

 

2) Økonomi 

• Årsrapport v. revisor Peter Nørrevang, Deloitte 

Peter Nørrevang gennemgik ”Årsrapport” og ”Revisionsprotokollat til Årsrapport”. Der 

var intet særligt at bemærke ud over, at de vedvarende 2%-besparelser kan ses på 

bundlinjen.  

Han klarlagde også ”likviditetsbegrebet”, og fik det sat i relation til vores situation. Af 

fremadrettede emner gennemgik han overordnet betydningen af den nye ferielov. Her er tale 

om at vi skal deponere et beløb i en størrelsesorden af knap 3 millioner. Peter Nørrevang 

præsenterede de mulige hensættelsesmuligheder.   

• Kommentarer til økonomi (bilag 3) 

Charlotte Svendsen har igen frembragt et skriv, der på glimrende vis gennemgår tallene i de 

vedhæftede økonomi-bilag. 

• Afslutning 2018 (bilag 4) 

Lars Jørgensen: På foranledning af Dan Andersen (tidl. bestyrelsesmedlem) – gennemgås 

afslutningen af det forgangne år i forhold til budgetterede og realiserede tal. Der er ikke 

noget at bemærke. 

• Forbrugsrapport pr. 28.2.2019 (bilag 5) 

Lars Jørgensen: Der er gode forklaringer i bilag 3 – er der noget vi skal have vendt? 

Det skal bl.a. nævnes at vores forestilling har et overskud på 23.000 kr – det er dejligt at 

konstatere. 

• Kantineregnskab (bilag 6) 

Lars Jørgensen: Resultatet kunne vi jo næsten på forhånd gætte med det faldende elevtal – 

det har medført et underskud på ca. 47.000.  

• Fravær – personale (bilag 7) 

Med en fraværsprocent på 1,6 (fordelt med 0,85% på kort sygefravær og 0,75% på lang 

sygefravær) kan vi kun være endog meget tilfredse. 

3) Besparelsesprocessen på DG 

• Mundtlig orientering om forløbet på mødet v. Lars Jørgensen (bilag 8) 

Lars Jørgensen gennemgik bilag 8. På maj mødet laves en decideret budgetrevision grundet 

forandrede vilkår. 

Scenarierne for 2020 er grundet valg noget usikre, men mit bud er at 2% besparelserne 

stopper – politikerne kan ikke holde til det. Det er min vurdering. 

Vi budgetterer igen med 135 elever ved optag i 2020.  

Claus Bilde: Det du har indikeret her med hensyn til tilpasning af arbejdsstyrken og 

besparelser i øvrigt, skal du gøre inden for den nærmeste fremtid og så må vi lige se tiden 

an. 

Lars Jørgensen: Når vi kommer til maj kører vi tallene helt tæt på virkeligheden med frafald 

etc. Til maj-mødet forbereder vi et scenarie med fire klasser igen i 2020 og et med 5 klasser 

i 2020. 

Martin Bech: Der er mange ubekendte, og jeg deler din analyse af udviklingen omkring 2% 

besparelserne. Der kommer det ekstra udkantstilskud (det er indregnet), så jeg kan godt 

bakke op om din kurs. 



Pernille Sørensen: Med de store forandringer fra 7 til 4 klasser på en årgang, har vi ikke ret 

meget buffer, som vi kan polstre os med. 

Hans Jørgen Andersen: Er der mon et gymnasium for meget? 

Lars Jørgensen: Nej det tror jeg ikke på – udkant findes så mange steder i Danmark, hvor 

de ligger strategisk godt - så det kan man ikke se bort fra. Jeg tror også vi er godt hjulpet af 

vores lokale politikere. 

Martin Bech: Jeg tror heller ikke vindene blæser mod lukninger (regioner eller ej). 

Lars Jørgensen: Det sidste økonomiske pres vi ved, der er på dagsordenen, er justering af 

grundtaksametrene. 

Pernille Sørensen: Så må man bare håbe, at de ikke vælger at omfordele de i forvejen for få 

penge. 

 

Kirsten Tranekær: Kan vi konkludere at vi arbejder videre med justering af dette udkast og 

nye scenarier? Enstemmigt ja. 

 

Efterskolerne leverer i langt højere grad elever til de almene gymnasier frem for 

erhvervsuddannelserne.  

Lars Jørgensen: Jeg skal igen tale med Dronninglund Slot mht. indkvartering og dermed 

mulighed for en lille men ny elevgruppe. I Fjerritslev er de i fuld gang med nybygning af 

ungdomsboliger og de har stor succes med indlogering af elever, især tidligere 

efterskoleelever. 

Kirsten Tranekær: Problemet med de faldende søgninger er jo, at vi ikke selv er herre over 

eller har indflydelse på det der ofte sker – f.eks. samling ikke samling af 10 klasseelever. 

Martin Bech: Jeg hører selvfølgelig, hvad I siger men kan ikke lige love nye boliger. Jeg 

bærer den med ind i byrådet og så må vi se. 

 

 

4) Nyt fra ER + medarbejdere 

Niels Peter Borup: Der er nyvalg til elevrådet. Vi har to par, der stiller op som henholdsvis 

formand og næstformand - der bliver kampvalg. Dato for valg ligger endnu ikke fast. 

Vi har fået en soundbox, der kan bruges som speaker eller musikanlæg ved div. 

elevarrangementer.   

Dronninglund Gymnasiums venner har foræret os en masse spil – det benytter folk sig meget af. 

Spillene er en opgradering af alle de ”bløde” områder, hvor vi som led i vores 

phubbingkampagne ikke må bruge mobiltelefoner. 

 

Medarbejdere: Som et led i en  fællesskabsdag for hele skolen, skal frivillige fra medarbejderne 

forberede en dans sammen lige som eleverne i idræt forbereder en dans. Senere skal vi så battle 

mod hinanden. På dagen får vi bl.a. besøg af Silas Holst.  

 

5) Nyt fra skolen 

• Elevtal pr. 8.3.: 409 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g: 2 indmeldt (1 fra andet gym., 1 fra HTX), 2 bevilget orlov, 2 udmeldt (til ukendt) 

− 2g: 1 indmeldt (fra andet gym.), 1 bevilget orlov, 4 udmeldt (1 til Handelsskolen, 2 til 

ukendt, 1 udveksl. rejst hjem) 

− 3g: ingen ændringer 

• SRP-karakterer (bilag 9) 



Steget til 7,5 

• Klip fra medierne om DG (bilag 10) 

 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

• onsdag d. 15.5. 

• onsdag d. 18.9. 

• onsdag d. 13.11. 

• onsdag d. 11.12. 

 

7) Evt.  

 

 

 

 


