
 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 140514. 

 

Til stede: Asta Skaksen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen 

Andersen, Anni Pedersen, Dan Andersen, Grete Runnum Kristensen, Pernille Dalbjerg 

Sørensen, Astrid Springborg, Lars Jørgensen og John Pristed 

 

Anne-Mie Nielsen og Lars Andersen deltog ved punkterne 4 og 5. 

 

Afbud fra/fraværende: Preben Kjeldsen, Line Thomsen, 

 

 

Referat i henhold til dagsorden.  

Referat i kursiv. 

 

Referent: John Pristed. 

 

Dagsorden: 

 

1) Konstituering 

Den nye bestyrelse er tiltrådt pr. 1/5-14 for en 4-årig periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig. 

Asbjørn Hansen genopstiller som formand, ingen modkandidater – valgt. Kirsten genopstiller 

som næstformand, ingen modkandidater – valgt. 

 

2) Meddelelser 

- Klassedannelsen for de nye 1g’ere 

- Nyansættelser m.v. 

- Arbejdstidsaftalen for 14/15 på plads 

Vi starter med 7 klasser – det største antal i skolens historie.  

Musik studieretning indlogeres i 225 – bestyrelsens mødelokale. 

Selve klassedannelsen har ikke tidligere været så let, idet det stort set passer med søgetallet til 

de enkelte studieretninger. Der er blot tre elever for meget et sted, men det ordner sig. 

Skolen har ansat tre nye lærere i faste stillinger. Ib Vinther (engelsk/spansk/filosofi), Søren 

Lykkegaard (dansk/musik) og Per Kragh Mikkelsen (idræt/samfundsfag) 

  

Årsvikarer ansættes til timeresterne 

 

Allan Aagaard, Annita Serup og Bodil Bloch går på pension til sommer. 

 

Arbejdstidsaftalen for skoleåret 2014-15 er god, da begge parter har bidraget og der var 93% 

blandt lærerne der stemte for. Godt forløb med brydninger og kompromisser. 

 

3) Økonomi 

- Forbrugsrapport pr. 30. april 2014 – (bilag 1) 

- Bemærkninger til forbrugsrapport (bilag 2) 

LJ orienterede kort om baggrunden for forbrugsrapporten og gennemgik den i henhold til bilag 

2. Der er intet bemærkelsesværdigt til tallene. 



 

4) Orientering om status på byggeri 

Lars Andersen vil præsentere endelige skitser til renovering af kontorområdet (sommerferien) 

og tilbygning i naturfag. 

Lars Andersen orienterede. Hans PP er vedhæftet referatet. 

 

5) DG i fremtiden 

- Status på den hidtidige drøftelse om DG´s fremtidsvisioner samt oplæg fra pædagogisk leder 

Anne-Mie Nielsen om skolens reviderede værdigrundlag. 

- Drøftelse og planlægning af et evt. DG fremtidsseminar for bestyrelsen + ledelsen i efteråret 

2014. 

Vi ønsker med dette at starte en proces, hvor vi (den nye bestyrelse) i samarbejde med 

personalet vil afdække de udfordringer, DG står over for i fremtiden. Dette er de første spæde 

skridt i udviklingen af DG’s nye fremtidsvisioner. 

 

Opsamling: Inden for de sidste tre år har vi tænkt på kanten af boksen: kunne vi tænke at 

oprette en HF? - nej der er ikke elevgrundlag til en ren HF-klasse, vil vi oprette HHX i 

samarbejde med EUC Nord? – nej, den strandede på at de trak sig grundet frygt for økonomien, 

kostskoletanke i samarbejde med efterskolen? – efterskolens bestyrelse ønskede ikke at gå 

videre med ideen, men der er en lille flig af mulighed grundet en Læsø elev, Lars Jørgensen 

holder gryden i kog – det ville være dejligt, hvis vi kunne vinde nogle af de elever fra Læsø, der 

traditionelt tager til Viborg Kostskole efter et ophold på Dronninglund Efterskole. 

 

Anne-Mie: Værdigrundlagets fem punkter er ikke ændret i deres betydning, men ganske lidt 

præciseret i teksten. Derimod er de understøttende konkrete eksempler sprogligt opdaterede og 

mere præcise i eksemplificeringen. Se det på skolens hjemmeside. Vi får mange positive 

tilkendegivelser om vores værdigrundlag - det er ikke kun til pynt men kva eksemplificeringerne, 

kan man se, at det gennemsyrer hele organisationen. 

 

Fremtidsseminar: Lærerne vil kort inde i det nye skoleår blive bedt om input på stikordsform 

om mulige fremtidige fokuspunkter, udfordringer og løsninger. Bestyrelsen kommer selv med 

input på førstkommende møde d. 16/9 2014. Der lægges op til et fremtidsseminar for 

bestyrelsen og ledelsen uden fast indhold, men dog rammesat. Fremtidsseminaret tænkes 

afholdt en fredag kort efter næste bestyrelsesmøde, og Asbjørn Hansen tilbyder, at det kan 

foregå på hans ejendom ved Vorså. Formen for seminaret er ikke fastlagt, men der er bl.a. 

forslag om, at vi kunne benytte os af innovative arbejdsmetoder – så kan vi jo prøve, hvad vi 

udsætter eleverne for. Innovation er et af skolens nuværende pædagogiske fokuspunkter. 

Som et input vil vi fremskaffe prognoserne for udviklingen i ungdomsårgangene. 

 

 

6) Uglebo 

Orientering om resultatet af de løbende forhandlinger om køb af Uglebo. 

Lars Jørgensen: kort baggrundsbeskrivelse, lang proces med involvering af lærerne, Asbjørn 

Hansen og Lars Jørgensen fik mandat til forhandling og vi har fået et bud på 350.000 kr. Lars 

Jørgensen synes det er en god og anstændig pris og vil gerne anbefale købet. Asbjørn Hansen 

lige så. 



Under den efterfølgende drøftelse, var der ikke modstand mod købet, men der opstod et ønske 

om en mere konkret beskrivelse af de muligheder og værdier, som et evt. køb ville kunne tilføre   

DG. En sådan konkretisering vil klart kvalificere en bestyrelsesbeslutning. 

Med risiko for, at hytten bliver solgt inden, eller spejderne vælger at anvende den til andre 

formål, blev det besluttet, at lærergruppen skulle komme med konkrete beskrivelser af 

anvendelsesgrundlaget inden næste bestyrelsesmøde, hvor der så skal træffes en beslutning. 

 

7) Nyt fra ER og medarbejdere 

Pernille Dalbjerg Sørensen: Medarbejderne er rigtig godt tilfreds med, at vi har fået en 

lokalaftale. Der har været en reel og god dialog med ledelsen, og vi har oplevet en stor grad af 

medarbejderinddragelse. Det er noget vi med stolthed fortæller om ude i landet, og der lyttes 

med misundelse. Vi tror bl.a., at det har haft indflydelse på det store antal af ansøgere, vi fik til 

de netop besatte stillinger. 

 

8) Nyt fra skolen 

- Elevdeltagelse i eksterne konkurrencer 

- Elevændringer siden bestyrelsesmødet i marts - en enkelt elev er gået  

ud i 2g og har fået orlov 

Lars Jørgensen orienterede.  

 

 

9) Møder resten af 2004:  

16/9, 11/11, 16/12 

Forlods er datoerne godkendt, start kl. 16.00 

 

10) Evt.  

Bendt Danielsen: Brønderslev kommune og Brønderslev Gymnasium har en ”strategisk 

samarbejdsaftale”. Hvad den helt præcis indeholder ved vi ikke, men vi ønsker som ligeværdigt 

gymnasium også en sådan strategisk samarbejdsaftale – det kunne f.eks. være 

hensigtserklæringer om busdrift og lignende. Bendt Danielsen vil som kommunalbestyrelsens 

repræsentant dykke lidt mere ned i substansen, og arbejde for, at det kommer på kommunens 

dagsorden. Vi hører nærmere. 

 

Således opfattet 

John Pristed 

 
 


