
 

 
 

Dronninglund, d. 10. november 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 161116. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Dan Andersen, Steen Jensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Bendt 

Danielsen, Kirsten Tranekær, Luna Trans Mølgaard, Jonathan Markus Hyldig Sørensen, 

Lars Jørgensen og John Pristed, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, Grete Runnom 

Kristensen, 

 

Afbud fra: Asta Skaksen, 

 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser: 

 Meddelelse vedr. sponsorater 

Lars Jørgensen er blevet ringet op af direktøren for Dronninglund Sparekasse, der beklagede 

afslaget på legatet til skolens ”Højdespringer”, det var en lidt forhastet beslutning. Lars 

Jørgensen lovede derfor at henvende sig, når/hvis behovet opstår igen. 

 Filmfestival på DG 

Lars Jørgensen orienterede om det meget fine arrangement og høje niveau på 

elevarbejderne. 

 Sæby Bigband - julekoncert 6.12.  

Lars Jørgensen gjorde reklame for det kommende arrangement, der tegner til at blive en 

tradition. Blandt medlemmerne ser vi ofte tidligere og nuværende elever. Musik 

studieretningerne har lavet et eftermiddagsarrangement, så de bliver på gymnasiet til 

koncerten. Elever og deres søskende, forældre og venner er velkomne. Billetter købes via 

gymnasiets hjemmeside. 

 Game Night 

Lars Jørgensen orienterede om endnu et fint arrangement, hvor eleverne mødtes fredag sidst 

på eftermiddagen og batlede i diverse computerspil. Arrangementet har udviklet sig 

eksplosivt fra godt 30 deltagere sidste år til ca. 110 deltagere i år. På sigt pusler lærerne med 

at invitere hold fra andre gymnasier til et rigtigt E-sports-arrangement. Da klokken var 9.00 

om morgenen var alt ryddet op, og det var ikke til at se, hvor meget der var blevet skudt på 

gymnasiet i løbet af natten  

 

 

2) Økonomi: 



 Forbrugsrapport (bilag 1) 

Lars Jørgensen gennemgik rapporten med enkelte forklarende nedslag. Vi vendte særligt 

kopiering og i den forbindelse gymnasiets erfaringer med E-bøger der generelt ikke er 

overvældende positive men også meget fag-afhængige. 

 

 1. behandling af forslag til budget 2017 (bilag 2) 

Lars Jørgensen gennemgik med enkelte særlige nedslag. Bundlinjen er lidt lavere end vi 

egentlig tidligere har aftalt, men erfaringen viser alligevel, at vi forventeligt når det ønskede 

resultat. 

Da vi intet kender til en eventuelt kommende dispositionsbegrænsning, er dette ikke 

medtaget i budgettet. Der er ikke indkommet konkrete forslag til ændringer – vi ser på det 

igen på næste møde, hvor budgettet for 2017 vedtages. 

 

 Bemærkninger til forbrugsrapport + budgetforslag (bilag 3) 

Vi er generelt glade for de meget fyldestgørende bemærkninger som Charlotte Weinreich 

Svendsen udformer til forbrugsrapporten og budgetforslaget. 

 

3) Gymnasiereformen: 

 Præsentation af vores studieretningsudbud m.m. i lyset af den nye gymnasiereform 

Meget fint gennemgået af Pernille Sørensen, der særligt fremhævede forskellen mellem de 

gamle studieretninger og de nye. Grundlæggende oplever gymnasiet mulighederne som 

værende tilfredsstillende. 

 Det nye grundforløb 

Det nye grundforløb afkortes, så det slutter en måned tidligere. Arbejdet med udvikling af et 

nyt forløb er allerede sat i gang, selv om vi ikke kender alle detaljer endnu. Vi er fulde af 

fortrøstning. 

 

4) Pædagogisk diskussion: 

 Drøftelse af vægtningen af læringsmål sammenholdt med vægtningen af præstationsmål i 

den daglige og fremtidige undervisning på DG - gerne set i sammenhæng med reformen, 

nye karakterkrav m.v. Oplæg v/Bendt Danielsen. 

Bendt Danielsen indleder med baggrunden for at tage punktet på dagsordenen. Den skal dels 

ses i lyset af at bestyrelsen har besluttet med mellemrum at tage sådanne diskussioner op, 

dels med udgangspunkt i aktualiteten fra medierne. 

 Artikel i Nordjyske: Præstationssamfundet (bilag 4) 

 Oplæg v/Magnus Poulsen/Alexander Engelbrecht Bertelsen (bilag 5) 

Alexander meldte afbud. Magnus Poulsen kom med et fint debatoplæg og deltog kort i 

diskussionen om karaktergivningens indvirken på elevernes præstationer, inden han var nødt 

til at gå. På mødet omdelte han to dokumenter der er vedhæftet referatet. 

Vi havde en meget fin og nuanceret diskussion med mange fine indlæg. 

Bestyrelsen var enige om, at gymnasiet gerne må gå ind i eventuelle forsøgsordninger 

vedrørende udvikling af den bedste praksis med karakterfrihed i fornuftigt omfang 

 

5) Forslag til mødedatoer 2017 (alle onsdage kl. 16): 

 d. 15.3. (revisor fremlægger årsrapport) 

 d. 17.5. 

 d. 20.9. 



 d. 15.11. 

 d. 13.12. 

Bortset fra d. 15/3 der ligger fast grundet revisor besøg, bedes bestyrelsen tjekke op på 

datoerne for møderækken, så vi på næste bestyrelsesmøde kan fastlægge dem. 

 

6) Nyt fra skolen: 

 Uglebo - ny lejeaftale på plads. Der er indgået en 3½ års lejeaftale til en pris af 26.000 årligt, 

betalt på en gang i slutningen af 2016. Udlejer vedligeholder det udvendige og gymnasiet 

det indvendige. 

 Energirenovering gennemført - nye vinduer samt nyt styringssystem. Vinduer og 

styringssystem er monteret, og de første meldinger fra eleverne er positive. 

 Elevtal pr. 10.11.: 519 

 Elevbevægelser siden tælledato 2.9.: 

 1g.: 4 indmeldte; 8 udmeldte (én til andet gym.; én til handelsskole; to til 10. kl.; én til 

anden udd.; 3 ukendt) 

 2g.: 1 udmeldt (til ukendt) 

 3g.: - 

Der tegner sig et billede som de tidligere år. 

7) Nyt fra ER og medarbejdere 

Luna Mølgaard: Vi har afviklet en dag med undervisningsnedlæggelse samt en 

fredagsaftenscafe (operation dagsværk modtog overskuddet) – begge arrangementer gik fint. 

”Elevklagen” over fraværsregistreringssystemet er tilsyneladende gået i sig selv, da vi i 

elevrådet ikke har hørt yderligere til det. 

 

8) Næste møde er torsdag d. 15.12. kl. 16 

 Efter mødet byder skolen på julefrokost 

 

9) Evt.  

 

 


