
 

 
Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 150317. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Steen Jensen, Hans Jørgen Andersen, Kirsten Tranekær, Asta 

Skaksen, Grete Runnom Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Luna Trans Mølgaard, 

Jonathan Markus Hyldig Sørensen, Lars Jørgensen og John Pristed.  

Besøg af revisor Peter Nørrevang under punkt 2 

Afbud fra: Bendt Danielsen, Asbjørn Hansen, Dan Andersen 

 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser: 

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

Gennemgået af Lars Jørgensen. Selv om der er et fald lander vi på vores kapacitet, så det er 

ikke så ringe endda. I Nordjylland er der en generel nedgang på ca. 10%. 

Lars Jørgende gjorde et par nedslag, hvor folkeskolerne har særlig ændring i søgetallet, og 

der er alle steder en naturlig forklaring. Generelt kan man sige, at der er øget tilstrømning til 

10-klassecentre og til efterskoler – så vi håber de kommer retur næste år. 

Lars Jørgensen orienterede om studieretningsproblematikken, nu hvor vi ikke længere 

kender elevernes ønsker på forhånd. 

Lars Jørgensen orienterede om nyt fra fordelingsudvalget. 

• Ny bekendtgørelse + læreplaner 

Lars Jørgensen: Sidst i februar fik vi høringsforslag til bekendtgørelser og lærerplaner. 

Grundlæggende har det givet os øgede frihedsgrader med hensyn til samlæsning af flere 

studieretninger/hold i en klasse. Vi tager det grundigere op på maj-mødet. 

• Ennova (bilag 2) 

Lars Jørgensen: Vi er lige netop overhalet af Odder gymnasium me 1%-point, og det er 

ingen skam, da det er et meget veldrevet gymnasium. Vi lever med det 😊. 

• NT 

John Pristed orienterede om det fortsat gode samarbejde med NT. Der har kun været få 

bemærkninger til høringsforslaget for de nye køreplaner, der ligger tæt op ad de nuværende. 

John Pristed orienterede om et NT-møde i den nordlige region. 

• Krav fra ministeriet om tilbagebetaling af taxameter. Orientering på mødet (bilag 3) 

LJ orienterede om hele forløbet, og vedgår sig ansvaret. Det er taget til efterretning. 

• Årets forestilling afviklet primo februar 

Lars Jørgensen orienterede: En fantastisk forestilling – 900 billetter solgt mere end en uge 

før. Det er utroligt, at forestillingsfolkene fortsat kan imponere og overgå sig selv den ene 

gang efter den anden. 

• Stenprojekt: Frede Sørensen er død grundet kræft – det gik hurtigt. Jørgen Christensen gør 

det færdigt sammen med Grete Kristensen, Karen Marie Andreasen, John Pristed samt 

Fredes søn Søren Gemmer 

• Asbjørn Hansen og Bendt Danielsen er begge ramt af sygdom, men er begge i behandling. 

•  

 



2) Økonomi: 

• Årsrapport v/Peter Nørrevang  

Årsrapporten blev grundigt gennemgået af Peter Nørrevang, og det gav ikke anledning til  

spørgsmål. Alle tilstedeværende og bemyndigede bestyrelsesmedlemmer underskrev. 

• Kommentarer til økonomi (bilag 4) 

• Afslutning 2016 (bilag 5) 

Bemærk at vi nu har medtaget en kolonne med ”realiseret”. Ingen spørgsmål til tallene. 

• Forbrugsrapport pr. 28.2.2017 (bilag 6) 

Intet særligt at bemærke – ingen spørgsmål til tallene. Alt er grundigt forklaret i bilag 4 

• Kantineregnskab (bilag 7) 

Det er i den positive ende.  

• Fravær - personale (bilag 8) 

Steen Jensen undrede sig over, at tallet er så lavt. Tallet er renset for barsel og barns 1. 

sygedag. Pernille Sørensen og Grete Kristensen kunne samstemmende forklare det med den 

gode medarbejder trivsel og arbejdets natur, hvor man ofte møder ind til et eller to moduler, 

selv om man måske burde passe sygesengen. Der er en meget stor grad af 

medarbejderloyalitet. 

 

3) Nyt fra ER + medarbejdere 

Hyttetur for planlægning af comedy arrangement – det kører ny på skinner. 

Ny formand er Christine Riis 2e og Nikolaj Himmelstrup 

 

4) Nyt fra skolen: 

• Elevdeltagelse i eksterne konkurrencer 

3 1g’ere har vundet guld ved DM i science. I år skal de så til EM i København. 

• Elevtal pr. 10.3.: 516 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

 1g: 1 bevilget orlov, 2 indmeldt 

 2g: 2 udmeldt (1 til andet gym., 1 til anden ungdomsudd.), 1 indmeldt 

• SRP-karakterer (bilag 9) 

• Stand-up arrangement v/elevrådet 

Se punkt 3 

Vi har allerede fået en del af de nye møbler. Bestyrelsen var på rundvisning efter møddet. 

 

5) Kommende bestyrelsesmøder - alle kl. 16: 

• d. 17.5. 

• d. 20.9. 

• d. 15.11. 

• d. 13.12.  

 

6) Evt. 

Intet  

 


