
Dronninglund, d. 18. december 2014 

 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 161214. 

 

Til stede: Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, Grete Runnom 

Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Anni Pedersen, Jørgen Pedersen, Asta Skaksen, 

Bendt Danielsen, Dan Andersen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Lars Jørgensen og John Pristed. 

Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 5, og revisor Peter Nørrevang under punkt 2. 

 

 

Afbud fra/fraværende: Astrid Springborg, Line Thomsen, 

 

 

Referat i henhold til dagsorden.  

Referat i kursiv. 

 

Referent: John Pristed. 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser 

- FL vedtaget – takster nu fastlagt og dermed er det de gældende tal, der er indsat i 

budgettallene for 2015 

 

- Regeringens udspil til serviceeftersyn af gymnasierne (bilag 1) 

Kort orientering ved Lars Jørgensen. Matematik kommer til at fylde meget mere. 

Antallet af studieretninger falder. Studieretningsfagene hæves niveaumæssigt, hvilket 

medfører færre valgfagsmuligheder, men kompenseres lidt ved at indføre et ekstra C-

niveau valgfag. Lidt mere UV i 1. og 2. g – klares ved at afkorte eksamensperioden. Det 

medfører lidt logistiske udfordringer med lærerdækning, da 3.g stadig har lang 

eksamensperiode, og en del lærere kan være ude som cencorer. Mere en til en vejledning 

af eleverne. De eneste der kan slippe for øget matematik er studieretninger med 3 

sprogfag eller musikstudieretningerne. Det er en indirekte måde at skubbe elever mod 

andre ungdomsuddannelser. Det er dog stadig et forhandlingsoplæg. 

 

- Strategisk samarbejdsaftale med Brønderslev Kommune  

 



Brønderslev Gymnasium har en strategisk samarbejdsaftale med Brønderslev Kommune. 

Vi ønsker at få kommunen til at vende blikket mod øst og opfatte os som en del af det 

samlede ungdomsuddannelsestilbud. Samtidig er vi med til at gøre Dronninglund til et 

attraktivt sted at bosætte sig, hvor der også er akademiske arbejdspladser. På et møde 

mellem Carsten Otte og DG er samarbejdsaftalens indhold og ordlyd aftalt, så den nu 

blot mangler at blive skrevet under. 

 

- Ændring af ferieplan 14/15 

Fredag op til vinterferien fjernes og sættes ind fredag efter Kristi Himmelfartsdag, hvor 

der alligevel ikke kører busser. John Pristed har fået lovning fra NT, at de kører på alle 

andre skoledage. 

 

- Ennova 2014 (bilag 2) 

Lars Jørgensen gennemgik undersøgelsen, der igen har givet skolen et flot vidnesbyrd.  

 

2) Økonomi: 

- Afslutning 2014 og 2. behandling af budget 2015 (bilag 3)  

Lars Jørgensen gennemgik resultatopgørelserne: Forventet 2014. Budget 2015 blev 

ligeledes gennemgået. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at det forventede overskud på ca. 760.000 sættes ”på 

bogen”. Det blev enstemmigt vedtaget. 

Indstilling: Ledelsen indstiller, at budget 2015 vedtages. Vedtaget med følgende 

bemærkning: Der indføjes et underpunkt til ”Kursus og efteruddannelse” med 

benævnelsen ”Masterstuderende” og et afsat beløb på kr. 50.000. 

Pernille Dalbjerg Sørensen tilkendegav ønske om at få principperne vedrørende master 

på Dronninglund Gymnasium ind i efteruddannelsesstrategi-beskrivelserne. 

 

- Bemærkninger til bilag 3 (bilag 4) 

Kun ganske få kommentarer 

 

- Likviditetsoversigt (bilag 5)  

Gennemgået uden kommentarer. 

 

- Gennemgang v. revisor Peter Nørrevang af generelle forhold vedr. overskudsgrad, 

soliditet m.v., kl.16.45. Peter Nørrevangs PP-slide er vedhæftet. 

 I forlængelse af Peters Nørrevangs oplæg blev det drøftet, hvordan vi i foråret 2015 vil 

forsøge at se økonomien i et flerårigt perspektiv, lige som vi vil prøve at vurdere et 

eventuelt økonomisk neutralpunkt med hensyn til antal årselever. Efter Peter 

Nørrevangs præsentation orienterede Asbjørn Hansen om, hvordan bestyrelsen fra 

overgang til selveje i 2007og frem har fokuseret på og prioriteret nøgleområderne 

overskudsgrad, likviditet, soliditet m.v. Han pointerede også, at vi var nødsaget til at 

overtage bygningerne til en pris, der var/er for høj.  

 

3) Kapacitet 

Indstilling: Vi indstiller til fordelingsudvalget, at vores kapacitet fortsat er 5 klasser. Hvis vi 

får flere ansøgere, søger vi om lov til at beholde alle, da vi har plads. LJ motiverede. Der er 

ikke kommet noget ud om en eventuel ny fordelingsform. 

Lars Jørgensen orienterede. Det blev enstemmigt vedtaget. 



 

4) Ferieplan 15/16 (udsendt på forrige møde) + 16/17 (bilag 6), John Pristed har taget NT i ed 

- de kører på skoledage, også lige op til jul.. 

 

 

5) Opfølgning på bestyrelsens visionsseminar v. pædagogisk leder Anne-Mie Nielsen 

Anne-Mie Nielsen orienterede om planerne for opfølgning på bestyrelsens visionsseminar. 

Samtlige ideer og input vil blive videreformidlet til relevante udvalg og personalegrupper 

og de ideer, som umiddelbart kan implementeres, vil blive ført ud i praksis i løbet af 2015. 

I efteråret 2015 vil lærere og elever deltage i hvert sit visionsseminar og input fra disse tre 

sessioner vil danne grundlag for gymnasiets nye treårige kvalitetsudviklingsprojekt for 

2016-19 

Desuden vil ledelsen i samarbejde med bestyrelsen vurdere relevante forslag til ”DG om 

10-20 år”. 

 

6) Nyt fra skolen 

Elevbevægelser siden sidst:  

3g: 2 bortvist (orientering på mødet, LJ orienterede) 

1g: 1 udmeldt 

 

7) Nyt fra ER, TR og tap’er. 

Pernille Dalbjerg Sørensen – vi har afviklet et åbent fagligt møde i lærerkollegiet 

vedrørende regeringens udspil til en ny gymnasiereform. Det kom der to skrivelser ud af, 

den ene blev sendt til en konference for gymnasieskolernes tillidsrepræsentanter og den 

anden bliver sendt til Brønderslev Kommune. De blev omdelt på bestyrelsesmødet. Pernille 

gennemgik kort lærernes bekymringer – mange forslag der forbruger timer men hvad med 

økonomien? – den tænkes finansieret i de nuværende taksametre. Vi vil være handlende – vi 

forsøger aktivt at gøre noget – derfor de to skrivelser. 

 

 

8) Evt.  

 

Følgende mødedatoer gælder for 2015: 

Tirsdag  17.03.15 

Onsdag  13.05.15 

Torsdag  17.09.15 

Tirsdag   17.11.15 

Onsdag   16.12.15 

 

 

Efter mødet var der en udsøgt julefrokostanretning.  

 

Således opfattet og glædelig jul til alle 

John Pristed 

 

 


