
 
Dronninglund, d. ??.11.17 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 151117. 

 

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

Tranekær, Steen Søgaard Petersen, Steen Jensen , Dan Andersen, Grete Runnom Kristensen, 

Pernille Dalbjerg Sørensen, Kristine Riis, Nikolaj Himmelstrup, Lars Jørgensen og John 

Pristed.  

Charlotte Weinreich Svendsen deltog under punkt 2, hvor hun orienterede. 

Referent: John Pristed 

Mødet blev afholdt i ”Uglebo” 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser v/Lars Jørgensen 

• Brev fra ministeriet vedr. idræt B (bilag 1) 

Vi er, som et af 20 gymnasier i Danmark, blevet godkendt til at udbyde en studieretning med 

idræt B (Biologi A, Kemi B og Idræt B). I hele Region Nord er det kun Thisted Gymnasium 

og HF samt os der er blevet godkendt. Det er i særdeleshed idrætslærernes fortjeneste. 

• DG off-line 15.-19. januar  

Med afsæt i de unges medievaner (uvaner) og disses uforenelighed med nærvær i 

undervisning, har et par lærere taget initiativ til en hel undervisningsuge, hvor vi lukker for 

al internet på gymnasiet (kontoret undtaget). Det er tænkt som startskuddet på en 

fremadrettet proces. Vi arbejder på, at få et følgehold af forskere og studerende fra 

psykologistudiet på Aarhus Universitet, og det vil blive inddraget i gymnasiets 

psykologiundervisning. 

• Kultur-tur med ca. 400 deltagere. 

I år er kulturen dækket af balletten ”Nøddeknækkeren”. Det store deltagerantal betyder, at 

gymnasiets undervisning stopper torsdag til middag. 

• Forestillingen har ca. 125 deltagende elever 

De er lige gået i gang med at øve. Bestyrelsen får på næste bestyrelsesmøde en invitation til 

teaterstykket med ledsager. 

 

2) Økonomi 

• Forbrugsrapport (bilag 2) v/Lars Jørgensen 

Ingen spørgsmål til Charlotte Weinreich Svendsens skriv 

På sidste møde gennemgik vi, hvorfor overskuddet blev som beskrevet, hvilket medførte at vi 

satte gang i en del vedligehold, indkøb m.v. som kunne fremskyndes.  

Pernille Sørensen foranledigede inden da et møde for lærerne og øvrigt personale, hvor 

ovenstående blev gennemgået. Lærerne prioriterede først og fremmest mere tid. Dette er 

dog svært at honorere midt i et skoleår. Lærerne tilkendegav, at de prioriterede løn frem for 



andre medarbejdergoder, og lærerne ønskede af princip kun varige/faste tillæg, hvilket jo er 

svært foreneligt med de yderligere økonomiske stramninger der er på vej.  

Der er desuden som beskrevet i bilag 5 indkommet en række gode ønsker til, hvordan 

pengene bruges bedst muligt.  

Steen Jensen: Har der været frit slag på alle hylder med hensyn til ønsker? Ja – med 

udgangspunkt i, at lærerne/faggrupperne tænker sig rigtig godt om. Vi rører ikke ved 

undervisningsmiddelkontoen til næste år. 

Kirsten Tranekær: Når vi har et ekstra beløb – så bør større ting, der ikke kan dækkes af 

den daglige drift prioriteres.  

 

• 1. behandling af forslag til budget 2018 (bilag 3) 

Lars Jørgensen: Den korte besked er, at der er ændret meget lidt i forhold til budget 2017. 

Vi budgetterer altid med 5 klasser, altså 7 klasser går ud og 5 nye kommer ind. Det 

medfører naturligvis reduceret indtægt, men også reduceret udgift. 

Sidst vi rørte ved forberedelsesfaktoren, tog vi besparelsen i et hug, for så ikke at ændre på 

den hvert år i forbindelse med indgåelse af lokalaftalerne. Faktisk har vi kunne holde 

forberedelsesfaktoren på samme niveau i 3 år, selv om der kommer/er kommet stigende 

besparelser. 

Budgetmæssigt har vi har taget udgangspunkt i de fastansatte på nuværende tidspunkt, og 

det vil vi have råd til selv om vi kun optager 5 nye klasser. 2018 er i denne sammenhæng 

ikke noget problem, men i 2019 rammer det med fuld styrke, da det først er her vi rigtigt 

mærker nedgangen i antallet af klasser. Der er altid en indbygget træghed i 

taxametersystemet - ændringer i antal årselever slår først rigtigt igennem 1½ år efter. 

Derfor giver det ikke mening at foretage små opjusteringer af forberedelsesfaktoren, selv 

om vi måske kunne. 

Vi er vidende om, at en del af de unge der kunne have startet på en ungdomsuddannelse i år, 

er gået på efterskole, og det giver håb om lidt øget optag til næste år. 

Pernille Sørensen: Jeg er også fortaler for så stabil forberedelsesfaktor som muligt. Lars 

Jørgensen: En forudsætning er også at vi sparer på de tre områder der er nævnt nederst i 

bilag 5 og budgetterer med et årsresultat nær nul. 

Kirsten Tranekær: Med den vedligeholdelsesaktivitet vi har lagt for dagen gennem de sidste 

år, kan der da ikke være mere at vedligeholde. 

Steen Søgaard Petersen: Hvilken betydning har det med selvforsikring? Ved enhver skade 

der sker, har vi selvrisiko op til 400000 (1% af gymnasiets omsætning). Den har vi været 

heldige, at kunne køre tæt på 0 gennem de sidste ti år. 

Steen Jensen: Hvorfor står Uglebo ikke på ”ønskesedlen”? Uglebo skal afskrives (vi vælger 

50 år), hvorfor den ikke kan være under indkomne ønsker  

Steen Jensen: Hvad med merforbrug ved købet? Allerede ved lejemålets start blev forbruget 

af el, vand og renovation lagt ind i gymnasiets samlede drift – så det bliver ikke en ekstra 

udgift. 

Dan Andersen: I en nyligt gennemført undersøgelse kunne man ikke spore 

produktivitetsstigninger hos produktionsskolerne – men vi kan her på gymnasiet – det er 

fint. 

Grete Kristensen: Ja det er fint, at vores indsats kan ses på bundlinjen, men vi er tæt på den 

maksimale effektivisering, som lærerne kan løfte/bære. 

Pernille Sørensen: Det er rigtigt, at det er meget synligt i vores tal, at der er effektiviseret 

meget på Dronninglund Gymnasium. Det er reelt 125 timer pr. årsværk siden 2013. 

Budgettet skal endelig godkendes på næste møde. 

 



• Bemærkninger til forbrugsrapport + budgetforslag (bilag 4) 

• Oversigt over særlige ønsker fra elever, lærere, øvrigt personale (bilag 5) 

 

3) Afsluttende drøftelse af og beslutning om evt. køb af Uglebo 

• Købstilbud Uglebo (bilag 6) Asbjørn gennemgik tilbuddet 

Enstemmigt vedtaget – alle stemmeberettigede deltog i mødet og stemte. 

• Afstemningsregler for bestyrelsesmedlemmer (bilag 7) 

 Hvis én eller flere stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer ikke deltager i 

bestyrelsesmødet, bedes den/disse forinden skriftligt meddele deres stillingtagen til evt. 

køb af Uglebo i mail til både bestyrelsesformand Asbjørn Hansen og rektor Lars N. 

Jørgensen. Alle deltog i mødet. 

  

4) DG’s fremtidige visionsproces 

• Inspiration udefra - input fra Dan Andersen, UCN 

Tak til Dan Andersen for et fint oplæg. Der er ikke aftalt nye oplæg pt. 

 

5) Forslag til mødedatoer 2018 - alle onsdage kl. 16 (tag kalender med) 

• d. 14.3. (revisor deltager) 

• d. 16.5. 

• d. 19.9. 

• d. 14.11. 

• d. 12.12. 

 

 

6) Nyt fra skolen 

• Elevtal pr. 10.11.: 480 

• Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: vi er lige præcis på det antal 1g vi må være 

 1g: 2 udmeldte (til HHX) 

 2g: 1 indmeldt, 1 udmeldt (til HF) 

 3g: 1 bevilget orlov 

• Registrering hos Erhvervsstyrelsen (bilag 8). I forbindelse med registreringen har vi brug for 

alle bestyrelsesmedlemmers cpr.nr. – Charlotte Weinreich Svendsen sendte liste rundt 

• Klip fra medierne om DG (bilag 9). Det vil være et tilbagevendende bilag når der er noget at 

vise frem (snart om idræt, efter nytår forestilling). 

 

7) Nyt fra ER og medarbejdere 

Intet 

Intet 

 

8) Næste møde er onsdag d. 13.12. kl. 16 

• Efter mødet byder skolen på julefrokost 

 

9) Evt. 

Anni Pedersen: Det var godt at vi holdt mødet her i Uglebo, så vi kunne få syn for sagen inden 

afstemningen. 

Steen Jensen: Hvad er gymnasiets politik mht. elevernes udgifter i forbindelse med studieture? 

Jeg undres over, at der ikke nødvendigvis udmeldes én samlet pris, men at der kan komme 



udgifter dumpende – f.eks. til vaccinationer og lign. Hvad med økonomien? Branding? Skaber 

vi et A+B hold? Vi tager det op til grundig diskussion på et senere møde. 


