
 
Dronninglund d. 17. marts 2016. 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 160316. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær (fra ca. 16.30), Asta Skaksen, 

Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen (gik ca. 17.30), Grete Runnom Kristensen, Pernille 

Dalbjerg Sørensen, Luna Trans Mølgaard, Lars Jørgensen og John Pristed,  

Peter Nørrevang deltog under punkt 2, Charlotte Svendsen deltog under punkt 2+3 

 

Afbud fra/fraværende: Alexander Bertelsen, Marie-Louise Thomassen, Asbjørn Hansen, Dan 

Andersen 

 

 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden: Vi gennemgik først punkt 2 og 3, hvorefter henholdsvis Peter Nørrevang og Charlotte 

Svendsen forlod mødet. 

 

1) Meddelelser 

 Årets søgetal, fordeling på studieretninger mv. (bilag 1) 

Søgningen er dags dato 162 inkl. elever til optagelsesprøve – tallet er i sig selv 

tilfredsstillende – næsten en klasse over vores normering. Vi afgiver 6 klasser og opretter 6 

nye. 

Fordeling: 1/3 drenge og 2/3 piger – vi kan ikke se nogen særlig forklaring på denne 

skævvridning. 

Enkelte kommentarer til fordeling på studieretninger: 

Naturvidenskabelig studieretning A – kun 16 tilmeldte – træls men klassen fastholdes 

selvstændig. 

Musik studieretning G med kun 6 elever – meget træls, Sproglig studieretning F med 

kun 8 også lidt træls, men F og G kombineres med elever fra E der har musik som det 

kreative fag, og så håber vi at enkelte vil skifte til musik studieretningen (det er jo så 

inden for samme klasse) 

Kirsten Tranekær – i folkeskolen er kreativiteten under pres. 

Lars Jørgensen – katedralskolen er en hård konkurrent på musikområdet, men vi kender ikke 

deres optag i år. 

Grete Kristensen – kunne man invitere folkeskolens musikvalghold herover? Steen Jensen – 

det er praktisk bøvlet og økonomien står i vejen. 

Luna – er der ikke tit andre elever der flytter derind efter teaterforestillingen? Lars 

Jørgensen – nej det er for sent på skoleåret. 



Bendt Danielsen: Jeg tror det er et godt tal – det passer med gennemsnittet for de sidste 12 

år. Kan se at det især er i 10.klasserne der mangler. Man kunne også gøre sig overvejelser 

om de få drenge. Søger 10. klasse drenge erhvervsuddannelser? 

Steen Jensen - EUD-reformen slår igennem på drengenes søgemønster. 

Luna: hvad med de 16 A? Lars Jørgensen - de bliver en selvstændig klasse. 

Bendt Danielsen - hvordan er det nu med fordelingsudvalget – fungerer det lige som det 

plejer? Lars Jørgensen -  ja det gør det og jeg forventer at vi får lov at beholde dem vi har. 

Hans Jørgen Andersen - tager naturvidenskabselever til HTX? Lars Jørgensen – Vi ved det 

ikke rigtig – der er ikke noget entydigt 

 

 Status vedr. kommende gymnasiereform: Lars Jørgensen – Forhandlingerne forventes 

igangsat når folketinget kommer tilbage efter sommerferie og den vil tidligst have 

indvirkning på skoleåret 2017-18 

Pernille Sørensen – Det er lidt træls at vi ikke kender udkommet af forhandlingerne inden vi 

skal lave det nye informationsmateriale - kan vi vente med vores PR-materiale? John Pristed 

– vi vender det i arbejdsgruppen og i ledelsen. 

 

 NT-status 

John Pristed - I efteråret blev vi præsenteret for kommunens plan for udvikling af en 

kommunal strategi. Heri indgik et høringsmøde i begyndelsen af februar med 

arbejdsgruppen, NT, Dronninglund skole og Dronninglund gymnasium. Jeg rykkede Jørn 

Kristensen for det møde i fredags og fik besked på at NT også havde rykket for mødet, 

hvorfor vi ville blive indkaldt til et møde i denne uge. Den korte frist har så medført at 

Dronninglund Skole ikke kan deltage. Møde på fredag.  

 Møde med UU Frederikshavn 

Vi fik fremlagt vores ærinde, og deres svar var noget undvigende og ikke imødekommende. 

De har lovet at genoverveje proceduren for informationsaftenerne. Vi er meget 

opmærksomme på om vi får en invitation til næste skoleår – de (kommunen) lukker sig om 

sig selv. 

Pernille Sørensen – jeg mener regionen skal forholde sig til det rent politisk, hvis vi får 

afslag. 

 

2) Årsrapport v/Peter Nørrevang 

Dronninglund gymnasium har grundlæggende en meget stabil økonomisk styring, ikke mindst 

sammenlignet med mange andre gymnasier. Mange gymnasier ligger resultatmæssigt en del 

under os og få ligger meget over os. 

Peter Nørvang gjorde forklarende nedslag i Årsrapporten og Revisionsprotokollatet, men vi 

enedes om at teksten forklarede sig selv. 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer enedes om at godkende Årsrapporten og 

Revisionsprotokollatet uden bemærkninger. Kontoret sørger for at de fraværende 

bestyrelsesmedlemmer får underskrevet. 

 

3) Økonomi (bilag 2 - 6) 

Bilag 3: Resultatopgørelse for 2015. Resultatopgørelsen har, på opfordring fra bestyrelsen, nu 

fået tilføjet en kolonne med de realiserede tal for hele året. Der var ikke nogen spørgsmål til 

regnskabet og Charlottes Svendsens kommentarer i bilag 2. 

Bestyrelsen er enige med ledelsen i at overskuddet anvendes til konsolidering. 

 



Bilag 4: Forbrugsrapport 

Ved forbrugsrapportens dannelse var der gået 16,7% af året, og var forbruget helt jævnt fordelt 

ville forbrugsprocenten være tilsvarende 16,7%. 

Det blev særligt bemærket at: R50 Indtægter i alt ligger over – det skyldes en vis forudbetaling 

af taxametertilskud. 

R63 Løn i alt – noget over da der afregnes feriepenge løbende mod at vi så har en ”lønfri” juli 

måned rent regnskabsmæssigt. 

Øvrige bemærkninger ses i bilag 2. 

Bendt Danielsen - Hvorfor blev IT overskreddet i 2015? – Vi skiftede alt trådløst apple-TV til 

det mere stabile AIR-taime. 

 

Bilag 5: Kantineregnskab. 

Lars Jørgensen – jeg tror ikke den kan blive omkostningsneutral. Bit bud er at vi kører videre 

med det koncept vi har, og dermed acceptere underskud på det niveau vi ser det i dag. 

Alternativet kunne være udlicitering til et firma der allerede servicerer nogle af vore 

nabogymnasier. Vi mener dog ikke det passer ind i det image vi gerne vil have. 

Bendt Danielsen - det er vigtigt vi har fokus på kvaliteten, den skal fastholdes. Hvad med nye 

initiativer? Jeg skal herud på fredag og høre om elevers deltagelse i buisnes-games – de har 

nogle spændende ideer til kantinedrift. Snak med dem, ja inddrag gerne elever. 

Kirsten Tranekær - hvad med prisniveauet? Lars Jørgensen – det er det samme som hos de 

gymnasier der har udliciteret opgaven. 

Steen Jensen - gymnasiet har ry for at kantinen er god, og sætter man det i relation til eventuelt 

vundne elever og det medfølgende taxameter er det måske en god forretning. 

Lars Jørgensen - vores værdigrundlag ligger ikke kun i skuffen – kvalitetsbegrebet når hele 

vejen rundt – også til kantinen. 

Kirsten Tranekær - vi kunne hæve prisen på de køb administrationen gør – men summa 

summarum giver det det samme, så er det bedre at kalde tingene for det det er. 

Vi konkluderer at bestyrelsen tager regnskabet til efterretning og godkender det. 

 

Bilag 6: Sygefraværsstatistik 

Lars Jørgensen – det er sunde tal. 

Anni Pedersen – det er tegn på en god arbejdsplads/robusthed. 

 

4) Skitsering af principperne for drøftelserne af de kommende besparelser i relation til budget 2017 

Lars Jørgensen - Vi er gået i gang og har haft første møde i SU. 

Jeg har to overordnede tilgange til besparelserne på DG. 1) det sidste vi bringer i spil er 

undervisningsområdet – herunder forberedelsesfaktoren. Men vi kommer ikke uden om at 

inddrage forberedelsesfaktoren, da undervisningen er den største post på budgettet. 2) 

Besparelserne må ikke sætte skolen på vågeblus. Det skal være en skole der på sigt ikke 

forfalder, en skole der er i fortsat udvikling og en skole hvor vi ikke forringer kvaliteten. Vi må 

ikke save den gren over vi sidder på. 

Jeg gennemgår budgettet og alle konti med henblik på at afdække besparelsespotentialer. Alle 

områder og personalegrupper skal bidrage til besparelsen. 

Mere herom på maj mødet 

 

5) Lønstatistik for GL-området 



Lars Jørgensen – vi har modtaget den nye lønstatistik fra vore nabogymnasier for januar måned. 

Det er det hidtil mest retvisende billede vi har, hvor der er korrigeret for vore plustidsaftaler 

(aftaler om merarbejde uden overtidsbetaling). Set oppefra ligger vi ganske fornuftigt.  

Pernille Sørensen gør opmærksom på, at billedet ikke er sammenligneligt mellem de enkelte 

gymnasier. Siden OK13 har de naturvidenskabelige undervisere fået groft sagt 10% mere i løn 

end andre faggrupper. Med dette in mente og manglende viden om fordeling af antal 

naturvidenskabslærere i de enkelte anciennitetsklasser – ja så er det ikke muligt at drage nogen 

konklusion m.h.t. hvor vi ligger. Dette er uheldigt da ledelsen bruger det som afsæt til bl.a. at 

foreslå nedsættelse af lokallønspuljen hvilket lærerne ikke er interesseret i – så hellere over en 

bred kam på forberedelse m.m. Det er ledelsens ansvar. Lærerne synes det er rigtig rigtig svært 

at finde de besparelser. Hvis vi skal være med må vi ikke betale med lønnen for samtidig at 

knokle for besparelserne – det er ret teknisk – det er lidt skarpt trukket op. Det er et dilemma for 

lærerne i hele gymnasieverdenen. 

Hans Jørgen Andersen – hvad koster det at have de små hold? Lars Jørgensen - det gør ikke 

noget med enkelte små hold når bare de andre er modsvarende store. Hvis der er 10 elever til 

valghold skal vi oprette det. 

Ledelsen opfordres til at inddrage eleverne i besparelsesdiskussionen. 

Lars Jørgensen konkluderede, at præsentationen af GL-lønstatistik er sket på baggrund af et 

bestyrelsesønske for at kunne følge den overordnede lønudvikling på DG, og for at se om den 

vedtagne lokale lønpolitik overordnet set følges. 

 

6) Nyt fra ER + medarbejdere 

Der har været valg til formandskab/næstformand af elevrådet. Alexander Bertelsen og Marie-

Louise Thomassen har trukket sig og Luna Trans Mølgaard er ny formand. Der er endnu ikke 

fundet en næstformand. 

Luna Mølgaard – Vi har haft problemer med booking af Anders Mattesen til Stand-up 

arrangementet. Der er alt for mange primadonnanykker. Vi har derfor fundet en ny løsning som 

gerne skulle være klar på mandag. 

 

 

7) Nyt fra skolen 

 Elevdeltagelse i eksterne konkurrencer 

Vi har tre elever der kom med til DM i Science på Sorø Akademi efter at have vundet 

regionsmesterskabet. Der deltog i alt 8 hold og vi fik bronze – flot klaret. 

 

 Elevtal pr. 11.3.: 529 

 Elevændringer siden bestyrelsesmødet i december 2015: 

 1g: 3 orlov, 6 udmeldt (2 til andet gymnasium, 4 til anden uddannelse) 

 2g: 1 orlov, 2 udmeldt (1 til HF, 1 til ukendt) 

 3g: 1 orlov 

 SRP-karakterer 7.0 

 

8) Evt. Intet at bemærke 

 

9) Kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

 d. 18.5.; d. 20.9.; d. 16.11. og d. 15.12. 

  

 


