
 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 14. november 2018. 

 

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

Bilde, Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen, Per Mikkelsen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Niels 

Peter Borup, Lars Jørgensen og John Pristed.  

Charlotte Svendsen deltog i punkt 2 og 3. 

Fraværende: Martin Bech, Asger Aalstrup Kofoed 

Referent: John Pristed 

 

 

Dagsorden 

 

1) Konstituering 

Den nye bestyrelse er tiltrådt pr. 1.5. for en 4-årig periode. 

Bestyrelsen konstituerer sig. Asbjørn Hansen og Kirsten Tranekær er genvalgt som henholdsvis 

formand og næstformand. 

Pernille Sørensen: efter vores snak om ”fordelingsudvalgets” arbejde, hvor de enkelte 

gymnasiers interesser kan kollidere, er jeg kommet til at reflektere over, om det er 

hensigtsmæssigt, at et bestyrelsesmedlem sidder i to gymnasiers bestyrelse. I vores tilfælde er 

det Martin Bech, der også sidder i Aalborghus Gymnasiums bestyrelse, begge steder som 

regionens repræsentant. Jeg har kontaktet GL, der ikke kender til en lignende konstellation.  

Lars Jørgensen: vi tager diskussionen på førstkommende møde, hvor Martin Bech er tilstede. 

 

2) Meddelelser 

• Opfølgning på kvalitetsudvikling v. Anne-Mie Nielsen 

Gennemgås på næste møde 

• Gennemgang af taxametersystemet i gymnasiet v. Charlotte Svendsen 

Charlotte Svendsen gennemgik taxametersystemet, oversigt udleveret. 

Taxametersystemet er ens for ens uddannelser.  

• Professionel Kapital gennemført på DG 

Lars Jørgensen: Det ser meget flot ud. Gennemgås på næste møde  

Pernille Sørensen: Da meget tyder på, at visse udfordringer er ”sektorbestemt”, kunne det 

være spændende med tilbagemeldinger fra de af vores ”føde-skoler” der også gennemfører 

”Professionel kapital” undersøgelsen – det er en opfordring. 

 

• Møde på DG m. UU-vejledere og overbygningslærere 

Lars Jørgensen: Generelt et stort fremmøde af UU-vejledere og overbygningslærere til 

vores møde, som er vigtigt som et led i at holde kontakt til grundskole og UU-systemet. 

Det er dog ærgerligt, at Sæby-området er meget ringe repræsenteret til disse møder. Denne 

gang var der ingen fra UU eller skolerne i Sæby. 



• Lars Jørgensen: orienterede om Taza Haj´s situation og vi så et kort TV2Nord indslag. 

Derefter havde vi en kort drøftelse af sagens aspekter. 

 

 

3) Økonomi 

• Forbrugsrapport (bilag 1) 

Kristian Kristoffersen: Hvordan er ”feriepengeforpligtelsen” skruet sammen?  

Charlotte Svendsen: Opgørelse af feriepengeforpligtelse er differencen på to på hinanden 

følgende år opgjort pr. 31/12 (+ eller -) – derfor kender vi først det endelige beløb når året 

er gået. 

• 1. behandling af forslag til budget 2019 (bilag 2+2a) 

Lars Jørgensen: I onsdags havde vi møde for alle ansatte, hvor det blev meddelt at der 

budgetteres med personaletilpasninger. Den primære årsag er ganske betydelig nedgang i 

antal elever, 2% besparelserne og det bagudrettede udkantstillæg. Besparelser i øvrigt 

søges gennem driftsbesparelser, opgavereduktion og i sidste ende om nødvendigt på 

lærernes forberedelsesfaktor. 

Pernille Sørensen: Lars´ forslag til, hvordan forskellige konti kan bespares for at nå til det 

foreslåede resultat på op til 1 mio. kr., har været diskuteret på et GL-klubmøde.   

 

Lærerkollegiet ønsker i forlængelse af dette møde ikke at problematisere Lars udspil til trin 

1 i besparelsesprocessen. Der udtrykkes en generel tiltro til, at den foreslåede budgettering 

udtrykker det ”mindst ringe” forslag - givet den helt umulige økonomiske virkelighed, som 

de forsatte sparekrav stiller et gymnasium som vores overfor.  

PS mener desuden, at det er tankevækkende, at de konti i budgettet, der ellers altid har 

været flittigt debatteret (f.eks. ”bygningskontoen”) ikke længere vækker synderlig lyst til at 

bestride ledelsens forslag. Tværtimod var den umiddelbare opfattelse på mødet, at beløbet 

til bygningsdrift er ret lavt. 

Der har inden Lars fremlagde sit forslag til budget 2019 været afholdt endnu et GL 

klubmøde specifik vedr. løn. Tilbagemeldingen fra dette møde var en enstemmig beslutning 

om, at lærerne vil have forståelse for, at der - givet skolens alvorlige økonomiske situation – 

skæres meget drastisk i den ramme, vi afsætter til lokallønsdannelse i både budget 2019 og 

2020. Der er således forståelse for, at vi kun udmønter ”skal”-tillæg (som der i øvrigt kun 

er ganske få af i de kommende to år) – hvilket i praksis vil betyde, at der stort set ikke i de to 

kommende år tildeles løntillæg på DG. 

Det er dog samtidig vigtigt, at bestyrelsen er opmærksom på, at det er uholdbart, hvis ikke 

man efter 2020 udmønter lokalløn uanset den økonomiske situation i 2021. Lærerne 

forventer således en normalisering efter dette alvorlige skridt tages i 2019 og 2020.  

Ovenstående er baggrunden for, at lokallønsrammen for alle medarbejdergrupper i 2019 

(og igen i 2020) er beskåret fra 250.000 kr. til 50.000 kr. 

 

. 

Lars Jørgensen: Vi er i proces med den svære del – jeg har forventning om, at vi kan klare 

det uden at røre ved forberedelsesfaktoren. 

 

Lars Jørgensen: Jeg mener at det budgetterede underskud kan accepteres, når vi ser ind i 

budgettet for 2020 der pt. ser ud til at balancere nogenlunde. 

Claus Bilde: Hvad er den elevmæssige præmis for 2019 og 2020 



Lars Jørgensen: Vi opererer med en flad elevudvikling – dvs. fortsat optag af de fem klasser 

som vi er normeret til. 

Kristian Kristoffersen: Jeg synes der har været gode refleksioner om budgettet, ikke mindst 

når man sætter det op mod de offentlige institutioner der må operere inden for +/- 10% af 

det budgetterede. 

Steen Jensen: Det bekymrer mig lidt om vi har råd til alle de studieretninger.  

Pernille Sørensen: Det er ikke studieretninger der er i fare, men det er valgfagskravet om at 

vi skal oprette holdene, hvis der blot er 10 ansøgere. 

Lars Jørgensen: Vi er heldige i år at studieretningsvalgene er faldet sådan ud, at vi kan 

oprette en sproglig studieretning med tre fremmedsprog. 

Kirsten Tranekær: Er der en naturlig afgang i personalet, der kan lempe oplevelsen af 

personaletilpasningen?  

Lars Jørgensen: Pt. har vi kendskab til en enkelt lærer, der har udtrykt ønske om at stoppe 

til næste år. Andre har ønsket nedsat tid, og personalet er bedt om, at meddele mig 

eventuelle ønsker senest i starten af januar. Vi har også rykket valgfagsvalgene frem til før 

jul, for dermed at give det bedste overblik over personalebehovet til skoleåret 19/20. 

Hans Jørgen Andersen: Kan vi udbetale fuld pension, hvis folk går på nedsat tid? Det kan jo 

være et lokkemiddel. 

Lars Jørgensen: Jeg vil undersøge det – vi har ikke benyttet muligheden hidtil. 

 

Bestyrelsen ser sig tvunget til at acceptere det budgetterede underskud for 2019 med 

baggrund i de fortsatte 2% omprioriteringer, og forskudte taxameterudbetalingssystem 

(udkantstillæg). Budgettet vedtages endeligt på decembermødet. 

 

• Bemærkninger til forbrugsrapport + budgetforslag (bilag 3) 

Charlotte Svendsens ”bemærkninger” (bilag 3) blev endnu engang rost for de grundige 

forklaringer. 

 

4) Nyt fra skolen 

• Elevtal pr. 9.11.: 418 

• Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde:  

− 1g: 1 indmeldt (fra andet gym.) og 1 udmeldt (til ukendt) 

− 2g: 1 udmeldt (til EUX) 

− 3g: ingen bevægelser 

• Klip fra medierne om DG (bilag 4+4a+4b+4c) 

 

5) Nyt fra ER og medarbejdere 

Pernille Sørensen: GL har fået ny formand – Thomas Kepler, der bor i Dronninglund. 

 

6) Næste møde er onsdag d. 12.12. kl. 16 

• Efter mødet byder skolen på julefrokost 

− Kommende bestyrelsesmøder alle kl. 16: 

 Mødet, hvor Deloitte deltager og fremlægger årsrapport for 2018, er planlagt til 

torsdag d. 14.3. Bemærk det er en torsdag. 

 onsdag d. 15.5. 

 onsdag d. 18.9. 

 onsdag d. 13.11. 



 onsdag d. 11.12. 

 

Evt. 

Steen Jensen: jeg vil gerne give en stor ros til Pernille Sørensen for hendes præsentation af 

gymnasiet ved orienteringsaftenen for forældre og børn – den er viderebragt fra min hustru og 

søn. 

Asbjørn Hansen: hvordan er det nu med fraværsregistrering ved timestart?  

Lars Jørgensen: den nye bekendtgørelse er meget klar i teksten – der skal føres fravær straks 

ved undervisningens start samt, hvis en elev forlader undervisningen inden timen er slut. Det er 

helt som praksis har været længe på Dronninglund Gymnasium, og det efterleves med passende 

konduite. Enkelte elever har ræsonneret ” Når jeg alligevel får fravær kan jeg lige så godt blive 

hjemme”, hvilket har medført promte reaktion med påbud om deltagelse.   

 

 

 

 

 

 


