
 
 

Bestyrelsesreferat fra d. 15. december 2021.  

  

Til stede: Kristian Kristoffersen, Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Hans Jørgen 

Andersen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Magnus Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John 

Pristed, Per Mikkelsen, Steen Jensen, Søren Nielsen, Martin Bech.  

Anne-Mie Nielsen var til stede under punkt 3. 

Fraværende: Jeppe Westfall Bruun, 

  

Referent: John Pristed 

 

1) Meddelelser 

• Opfølgning på elevfordeling m.v. 

Lars Jørgensen har ikke hørt noget nyt, hverken på lokal plan eller via rektorernes 

Nyborgmøde. Der er stadig rigtig mange uklarheder. 

• Godt nyt – Finanslov 2022 (kort orientering) 

Lars Jørgensen orienterede: taxametrene som udmeldt i takstkataloget til finanslovsforslaget 

plejer at blive reguleret lidt ned under processen – dette er ikke sket i forbindelse med 

finansloven for 2022. 

• Status på Coronasituationen på DG (JP) 

Vi har alt i alt haft 7 elever der er testet positive. En enkelt hårdt ramt klasse (tætte 

kontakter) var hjemme til virtuel undervisning i to dage op til en weekend. Når vi 

indimellem omlægger undervisningen til fuld virtuel med kort varsel udfordrer det 

naturligvis lærerne i deres forberedelse.  

 

2) Økonomi 

• Kommentarer til økonomi (bilag 1)  

Det blev gennemgået af Lars Jørgensen, og det medførte ingen kommentarer. 

• 2. behandling af forslag til budget 2021 (bilag 2) 

Samme forslag som på sidste bestyrelsesmøde – der kom ikke nye spørgsmål. Budgettet er 

godkendt 

Der kommer pligtig 5 års budgetter på næste bestyrelsesmøde til godkendelse. 

• Likviditetsudvikling (bilag 3) 

Der var en løs snak om forståelsen af likviditetens betydning. 

 

3) Årets status på kvalitetsudvikling på DG. Præsentation v. Anne-Mie Nielsen 

Anne-Mie’s power point er vedkæftet referatet.  

Hans Jørgen: samarbejder I med andre gymnasier? – jeg tænker særligt på faglærere til valghold 

nu hvor der er færre elever og medarbejder. 

Lars Jørgensen: ja det gør vi – vi har gode kolleger i Nørresundby, Brønderslev og 

Frederikshavn. Men der er en del logistiske og pædagogiske udfordringer. 



Martin Bech: i hvilket omfang giver det overhovedet mening at snakke om konkurrence nu med 

elevfordeling?  

Lars Jørgensen: Der er ingen tvivl om at den nye fordelingsaftale forsøger at fjerne 

konkurrencen.   

Pernille: Logistikken gør det meget komplekst at oprette valghold på tværs af skoler – p.g.a. 

busforhold, transporttid og krav til parallel skemalægning af valgfagsmoduler. Det er meget lidt 

attraktivt at være en skole, hvor valghold evt. afvikles digitalt – det er ikke en 

undervisningsform, der tiltrækker elever.  

Magnus: Det kommer også til at tage tid ud af undervisningen, hvis vi skal transporteres. 

Hans-Jørgen: ideen er at det er lærere der flytter rundt. 

Lars Jørgensen: lige nu er det ikke kompetencerne der mangler, men mængden af elever på de 

enkelte valghold. 

 

 

4) Nyt fra elevrådet 

Vi har holdt lidt forskellige julearrangementer – bl.a. en konkurrence om at lave den længste 

guirlande af genbrugspapir. 

 

5) Nyt fra medarbejdere 

PS fortæller, at der er blevet gennemført den tilbagevendende Medarbejdertrivselsundersøgelse. 

LJ foreslår, at vi vender tilbage til en status vedr. dette arbejde, når vi er færdige med at 

efterbearbejde resultatet i foråret. –  

Julefrokosten er aflyst. 

 

6) Nyt fra skolen 

• Kemi OL – 2 elever fra 3a har kvalificeret sig til 2. runde i København 

• Nordjyske Nyskabere – 4 elever fra 2.c har vundet konkurrencen om den mest innovative 

idé, med præmie på bl.a. 25.000,- (se bilag 4) 

• Nordjysk Science Dyst – 3 elever fra 2.a vandt konkurrencen (se bilag 5) 

• Hans Jørgen Andersen, Aalborg Universitet, genudpeget til DG’s bestyrelse. 

• Dorthe Kerschus ny repræsentant fra Brønderslev byråd. Martin Bech’s afløser i Regionen 

er endnu ikke fundet. 

• Elevtal pr. 10.12.: 311 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g:  ingen ændringer 

− 2g:  ingen ændringer 

− 3g:  ingen ændringer 

• Klip fra medierne om DG (bilag 6) 

 

7) Kommende møder – alle med start kl. 16. 

• Onsdag d. 16/3 (Besøg af Deloitte) 

• Onsdag d. 18/5 

• Onsdag d. 14/9 

• Onsdag d. 16/11 

• Onsdag d. 14/12 

8) Evt.  

Intet at referere. 



 

Glædelig jul til jer og jeres familier. 

John 


