
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 151216. 

 

Til stede: Steen Jensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Asta Skaksen, Kirsten Tranekær, Luna 

Trans Mølgaard, Jonathan Markus Hyldig Sørensen, Kristine Riis (kommende 

elevrådsformand), Grete Runnom Kristensen, Lars Jørgensen og John Pristed. 

Gæst: Lars Andersen deltager fra punkt 3. 

 

Afbud fra: Bendt Danielsen, Hans Jørgen Andersen, Anni Pedersen, Dan Andersen, Asbjørn 

Hansen, 

 

Referent: John Pristed 

 

1) Meddelelser 

 Rektormødet 2016 – tre hovednedslag fra mødet v. Lars Jørgensen. 

o Erhvervsskolerne fisker efter at kunne udbyde HF. Derfor gennemfører Danske 

Gymnasier på landsplan og STX med HF-udbud i Nordjylland, som modtræk en 

fælles reklamekampagne med omdrejningspunkt i STX/HF’s almene dannelses 

opgave, og HF’s naturlige tilhørsforhold til STX-skolen. 

o Digital dannelse er et nyt begreb, der ønskes formet, så det også fører til almen 

dannelse – der skal være en sammenhæng. 

o Utidig translokationstale: Rane Villerslev (underviser på KBH universitet). Han 

angreb styringen efter ”fejlfriheds-kulturen” i uddannelsessystemet. Kreativitet og 

innovation vil netop med mellemrum føre til fejl, der danner grundlag for ny 

udvikling. De fejlfri 12-talselever er konforme og stort set uden udviklingspotentiale. 

 

 Seneste nyt vedr. gymnasiereformen – herunder elevfordeling 2017 

Ændring af fordelingsprincipper standset af ministeren. Der er dog givet dispensation til 

enkelte gymnasier med meget specielle problemstillinger.  

 Ennova (hvis frigivet) Trivselsundersøgelsen frigives først i morgen d. 16/12.  

 UU Aalborg har fået ny leder. Det er blevet Ole Ervolder, der har en fortid fra 

erhvervsskolerne. 

 

2) Økonomi 

 2. behandling af forslag til budget 2017 og det forventede resultat for 2016 (bilag 1) 



Lars Jørgensen kom med enkelte forklaringer, men det var jo grundigt gennemgået på sidste 

bestyrelsesmøde. Budgettet for 2017 blev enstemmigt vedtaget. 

 Kommentarer til det forventede resultat for 2016 og budgetforslag 2017 (bilag 2) 

Lars Jørgensen gennemgik det forventede resultat med enkelte nedslag. Der forventes i 2016 

et overskud på ca. kr. 420.000. 

 Likviditetsudvikling (bilag 3) Den følger planen og er i dag på ca. kr. 10 mill. 

 

  

3) Nyt fra skolen 

 Stenprojekt: så snart gartneren har tid kommer der planter på de fire små satelitter, og 

stenenes forventes monteret i løbet af foråret når hjemmeside og QR-kodede skilte er 

færdige. 

 

 Præsentation af skitse over møblering af 1. sal og fællesareal v/Lars Andersen 

Planen blev godt modtaget af bestyrelsen. Om alt går vel forventes de første møbler 

udskiftet en gang i marts måned. 

 

 Elevtal og elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

 Studieretningsvalget er lige overstået, og der er kun to elever der ikke fik deres ønske 

opfyldt, men fagene har de fået via valgfag. Musik er vokset til 13 elever. Den 

naturvidenskabelige klasse er desværre skrumpet til 12 elever, og der er en dialog med 

klassen om positiv særbehandling på forskellig vis.  

 Elevtal pr.  9.12.: 517 

 Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde:  

1g: 1 bevilget orlov 

2g: 1 udmeldt (til anden uddannelse) 

3g: 1 udmeldt (til andet gymnasium) 

 

4) Nyt fra ER og medarbejdere 

Beskæftigelsessnak på repræsentantskabsmøde – fuldtidsansatte er i højere grad gået 

på nedsat tid – to årsager: øget arbejdspres m effektivisering, en luksus for vores 

profession. Den største gruppe er yngre kvinder. Ved nedskæringer bliver der ofte 

spurgt om nogen vil gå ned i tid inden man går til fyringer. 

5) Endelig fastlæggelse af kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

 d. 15.3 (revisor fremlægger årsrapport) 

 d. 17.5. 

 d. 20.9. 

 d. 15.11. 

 d. 13.12. 

 

 

6) Evt.  

De nye studieretninger og det nye grundforløb:  vi satser på at kunne orientere mere 

om detailplanlægning på marts-mødet. 

 

 


