
 
Bestyrelsesreferat fra d. 16. november 2020.  

  

Til stede: Asbjørn Hansen, Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Claus Bilde, Pernille Dalbjerg 

Sørensen, Per Mikkelsen, Kirsten Tranekær, Steen Jensen, Knudsen, Lars Jørgensen og John 

Pristed.   

Søren Hindsholm deltog i mødet under punkt 1 og Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2 

Fraværende: Hans Jørgen Andersen, Jeppe Westfall Bruun, Magnus Martinhoff, Martin Bech, 

  

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden 

 

1) Nye elevfordelingsregler (fortsættelse af drøftelse fra forrige bestyrelsesmøde). 

• Søren Hindsholm (Rektor på Nørresundby Gymnasium og HF, formand for det nordjyske 

fordelingsudvalg og næstformand i Danske Gymnasier) deltager i mødet under dette punkt. 

Fortsat drøftelse af ekspertgruppens forslag til en kommende klyngemodel. Se slide i 

vedhæftede dokument. 

• Lars Jørgensen: Afrunding – der er indkaldt til møde mellem rektorerne og borgmestrene 

nord for fjorden d. 30/11. De næste der skal inddrages, er så vores regionspolitikere for på 

den måde komme hele vejen rundt. 

 

2) Meddelelser 

Corona på DG 

• Orientering om tilfælde på gymnasiet 

John Pristed: Pt har vi haft 9 smittede elever, som alle på nær en stammer fra to 3.g-

klassers bytur i september. De samme to klasser samt en 1.g-klasse har på grund af dette 

været hjemsendt en kortere periode. 

• Orientering om ændret strategi omkring særlige fællesaktiviteter på DG 

Lars Jørgensen: Vi begyndte skoleåret med at aflyse arrangementer så sent som muligt i 

håb om, at de ville kunne gennemføres. Dette viste sig som en uheldig strategi, da det 

efterlod såvel elever som personale med den ene mismodige oplevelse efter den anden. 

Derfor valgte vi at gribe fat om nældens rod og aflyse stort set alt frem til sommeren 2021. 

Til gengæld satte vi massivt ind med fokus på - hvad kan vi så i denne tid. Det væltede 

nærmest ind med gode ideer fra lærere og elever, og det har ændret oplevelsen til, at der nu 

er noget der lykkes. Der skal herfra lyde en meget stor ros til både elver og lærere for deres 

iderigdom og engagement. 

Så kom den sidste nedlukning og satte en kæp i hjulet på de sidste ideer. Men vi kommer 

igen og sætter noget andet i stedet. 

• Orientering om og drøftelse af DG’s corona-strategi i den nuværende særlige situation i 

Nordjylland 

Her pågik en god og nuanceret drøftelse med god opbakning til ledelsens strategi. 



3) Økonomi 

• Forbrugsrapport pr. 31/10-2020 (bilag 1) 

 

• Forventet budget 2020 + 1. behandling af budget 2021 (bilag 2) 

• Bemærkninger til økonomi (bilag 3) 

Gennemgået grundigt af Charlotte Svendsen 

Kristian Kristoffersen: Jeg kan se at udgiften til elev-psykolog er lidt lavere end forventet - 

hvordan er trækket på den psykolog – er det ens eller er der udsving? 

Lar Jørgensen: hen over året er der et jævnt træk. Det er studievejlederne der henviser til 

psykologen. I den mørke tid er der måske ekstra træk på hende. Til sammenligning har 

nogle andre gymnasier højere udgifter – men det ville vi såmænd også få, hvis psykologen 

havde åben konsultation. Jeg tror at vores studievejledere er meget dygtige til at tage mange 

sager inden de udvikler sig til et egentligt problem. 

Pernille Sørensen: Jeg tror ikke nødvendigvis det er et gode, at få en psykolog-henvisning – 

tværtimod er det en succes, når man oplever, at man selv kan håndtere det. 

Claus Bilde: Hvad er målet for årsresultatet? Er det som sidste år, at gå i nul, minus eller 

lidt over? 

Asbjørn Hansen: Vi må gerne gå op til en en lille halv million i overskud – det vil være 

acceptabelt, men de ca. 165.000 er meget passende. 

Lars Jørgensen: Efter 2 år med underskud er det ok med et fornuftigt overskud. Vi skal 

basere driften på et lille overskud. Det at vi går fra 101 til 109 ansøgere gør hele den 

positive forskel. 

Charlotte Svendsen gennemgik herefter budgettet for 2021 

Pernille Sørensen: Vi har vendt de kommende budgetter i mit nordjyske netværk, og 

udmeldingen er, at der er ét gymnasium der budgetterer med et stort overskud mens resten 

ligger lige over eller under nul. 

Steen Jensen. Hvad dækker udgiften til Slotskollegiet over? 

Lars Jørgensen: Det dækker over mogenmad og frokost på gymnasiet for beboerne – det 

gøres synligt at der er udgifter, men giver det os blot en elev er der allerede overskud. 

Steen Jensen: Det er jeg med på, men jeg synes bare det skal sættes højere for ikke at blive 

overrasket senere. 

Lars Jørgensen Vi mener det er passende ud fra betragtningen om at den øgede omsætning 

gerne skulle kunne sænke driftstilskuddet i kantinen qua den øgede omsætning. 

Pernille Sørensen: Ny løn - der har jeg det nok sådan at det er et lavt beløb der er afsat. For 

to år siden holdt jeg et GL-klubmøde hvor medarbejderne viste stor tilbageholdenhed 

grundet gymnasiets generelt trængte situation. Jeg er overbevist om, at mine kolleger har en 

forventning om at det skal hæves. 

Asbjørn Hansen: Min holdning er, at vi skal imødekomme det med kr. 50.000 ekstra. 

Kirsten Tranekær: Jeg er enig. 

Lars Jørgensen: Vi finder dem. 

 

4) Nyt fra ER + medarbejdere 

Pernille Sørensen: Vi har nu lukkede døre over alt grundet brandtekniske hensyn. Det strider 

virkelig imod manges grundholdning/toning om de åbne døres politik. Hvis ikke EC kan finde 

løsninger håber jeg det prioriteres. 

Asbjørn Hansen: Det kan blive virkelig dyrt 



Lars Jørgensen: Vi skal naturligvis leve op til de gældende regler, og vi arbejder i første 

omgang på at installere dørmagneter, så lærerværelse, arbejdsrum, kopirum samt 

studievejledning igen får åbne døre. 

 

5) Nyt fra skolen 

• Elevtal pr. 11/11: 342 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g: 2 indmeldte (fra 10. klasse), 2 udmeldte (til HF) 

− 2g: 1 bevilget orlov  

− 3g: ingen bevægelser 

• Klip fra medierne om DG (bilag 4) 

− Link til TV2 Nords indslag (græskarkonkurrence): 

https://www.tv2nord.dk/broenderslev/gymnasieelever-skaerer-halloween-graeskar-til-

byens-plejehjem  

Hvad kan vi så ide! Elevgenereret 

 

− Link til TV2 Nords indslag (gymnasier går online: 

https://www.tv2nord.dk/nyheder/06-11-2020/1930/gymnasier-gar-online  

 

 

  

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

 

• onsdag d. 16.12. Mødet afholdes på Dronninglund Gymnasium. Efter mødet er der 

julefrokost. Rundvisning på Dronninglund Slot udskydes. 

• Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2021: 

− Onsdag d. 17/3 (Deloitte) revisorbesøg 

− Onsdag d. 19/5 

− Onsdag d. 15/9 

− Onsdag d. 17/11 

− Onsdag d. 15/12 

 

 

7) Evt.  

Intet 

 

 

 

https://www.tv2nord.dk/broenderslev/gymnasieelever-skaerer-halloween-graeskar-til-byens-plejehjem?fbclid=IwAR0p-bcJ0nYZMGsTE-l6mZgVV1ilqMYAruKRkuwu-4EE-rCGUoLu9MXyDD4
https://www.tv2nord.dk/broenderslev/gymnasieelever-skaerer-halloween-graeskar-til-byens-plejehjem?fbclid=IwAR0p-bcJ0nYZMGsTE-l6mZgVV1ilqMYAruKRkuwu-4EE-rCGUoLu9MXyDD4
https://www.tv2nord.dk/nyheder/06-11-2020/1930/gymnasier-gar-online?autoplay=1&fbclid=IwAR2oB6o6p231dmrFhiYRG-m_Bc6OPyJmWa_0tcPi_TEMzhpK1rAAnmxxfwE#player

