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Til stede: Asbjørn Hansen, Anni Pedersen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær, Asta 

Skaksen, Hans Jørgen Andersen, Dan Andersen, Steen Jensen, Grete Runnom Kristensen, 

Pernille Dalbjerg Sørensen, Marie-Louise Thomassen, Lars Jørgensen og John Pristed,  

 

Afbud fra/fraværende: Alexander Bertelsen, 

 

 

Referat med kursiv 

Referent: John Pristed 

  

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser 

 Opfølgning på Visionsseminar v/Anne-Mie Nielsen 

Status: hvor er vi nu og hvad skal vi videre med? Anne-Mies præsentation er vedhæftet 

referatet. 

Asta Skaksen: Lidt kedeligt at vores ideer ikke er særligt visionære – kunne det ikke være en 

god ide at se på vores nabogymnasier? Jeg synes vi skal have flagskibe selv om vi også skal 

være gode til det almene.  

Hans Jørgen Andersen: Det er godt og vigtigt at vi rent faktisk arbejder med visionen i 

lærerkollegiet, processen er meget vigtig for forankringen. Det handler ikke kun om hvad 

men i lige så høj grad om hvordan.  

Dan Andersen: Det er vigtigt, at der er sammenhæng mellem de kommende økonomiske 

udfordringer og vore visioner – der skal være synk. 

Pernille Sørensen: Enig med Dan i, at det er vigtigt at tage højde for den alvorlige 

økonomiske situation i forbindelse med visionsarbejdet. Fint og nødvendigt med en vision til 

trods for nedskæringer – men vi/I må i forventningerne indtænke de økonomiske rammer 

som vi til enhver tid arbejder under. En vision skal være dels enkel (vi ER derfor – selvom 

det er svært – nødt til at sætte os for at prioritere) og dels udtrykke en høj ambition – men 

uden brug af helt oplagte formuleringer som ”højere”, ”længere”, ”større”, ”bedre” o.s.v. 

(eks. med Lego’s vision: ”Vi skaber fremtidens leg”) 

Efter visionsdannelsen skal alt, hvad vi arbejder med gerne spejles i og trække i retningen af 

visionen.   

Lars Jørgensen: Der ligger meget sprogligt i udformningen af visionen. Vi skal være gode 

til det meste og særligt gode til udvalgte emner. 



Bendt Danielsen: Det handler meget om at få skabt sammenhæng i visionen og det vi gør. 

Det er derfor en forudsætning at vi laver handleplaner for udmøntningen af visionen.  

Som eksempel blev det nævnt, at ensomhed er noget akut, der ikke passer ind i visioner. 

 

 Ennova 2015 (bilag 1) 

Lars Jørgensen: Så ligger vi for femte gang i træk helt i top blandt de 40-50 skoler der 

deltager i Ennova’s elevtrivselsundersøgelse. Vedhæftede udtræk er kun et lille udpluk af det 

digre værk. Vi er stolte af placeringen, men også ydmyge over for tolkningen. Vi bruger det 

primært som et evaluerings- og forbedringsværktøj inden for huset egne fire vægge. 

Elevernes vurdering af de fysiske faciliteter ligger langt under den bedste score, hvilket ikke 

er så underligt, da der deltager nybyggede gymnasier med ganske få år på bagen. Samtidig 

kan eleverne spejle sig i de nytilbyggede naturvidenskabslokaler, hvilket sætter de gamle 

lokaler i et knap så indbydende lys. 

Hans Jørgen Andersen: Det kunne være spændende at undersøge, hvad der rent faktisk 

giver den gode fysiske trivsel. Der kan være nogle meget billige byggerier (lav m2 pris)  der 

scorer meget højt i elevtrivsel. 

Under ”Baggrund for valg af skole” passer de fem mest betydende faktorer fint med vores 

selvforståelse. 

 

 Rektormødet 2015 

Lars Jørgensen: Overskriften på mødet var ”Fremtidens gymnasium”, men med det nyligt 

lancerede finanslovsforslag blev det besparelserne der stjal opmærksomheden. 

Besparelserne svarer til de driftstilskud som de 28 mindste gymnasier modtager til sammen 

– ikke så lidt endda. De planlagte besparelser for 2016 og 2017 kan vi roligt regne med, 

men vi skal ikke lægge snittet efter at 2018-2019 bliver en realitet. Politikerne er lydhøre 

over for, at det er en voldsom manøvre vi skal igennem, og der er pt ikke nogen der tør spå 

om 2018-2019 – der kan ske så meget inden da. 

 

 

 

2) Økonomi 

 2. behandling af forslag til budget 2016 og det forventede resultat for 2015 (bilag 2) 

Lars Jørgensen: I har alle set Charlotte Svendsens kommentarer, men her er et par nedslag. 

Der var en ret stor positiv afvigelse på hovedindtægten, der skyldes censurudligning mellem 

alle gymnasier. Her er vi positivt overrasket, med en langt større kompensation end ventet. 

Vi har en slags administrativt fællesskab der styres af et fælles sekretariat, ”censurbanken” 

Vi prøver at blive bedre til at sjusse os til resultatet ved budgetrevisionen til næste 

september. 

Udgiftssiden:  

Vi har særligt sparet på udgifter i forbindelse med sygdom.  

Merforbrug på bygningsvedligeholdelsen – bla. indkøring af styresystem til varme- og 

ventilationssystemet, der har voldt en del drillerier ved samkøringen mellem det gamle og 

det nye byggeri, en ny opvaskemaskine og mindre renoveringer generelt.  

Stigning på rengøring skyldes dels, at vi er blevet flere i huset og i særlig grad at vi fik 

renset fliserne i fællesarealet helt i bund (1. gang i 30 år ). 

Køb og salg af kunst 

Lidt øgede udgifter på undervisning grundet flere elever. 

Netværk – installation af airplay 



Lidt mere til efteruddannelse på kontoret, og ledelsen i Rebild hvert andet år. 

Lidt mindre på markedsføring. 

Selvforsikring steget grundet tyveri af fotogrej samt ødelagt elevcomputer. 

Vi har stoppet forbruget i år og skubber det der kan udsættes til 2016, hvor vi har aftalt at 

gå ud med langt mindre forventet overskud. 

 

 Kommentarer til det forventede resultat for 2015 og budgetforslag 2016 (bilag 3) 

Lars Jørgensen:  

Som opfølgning på Dans forespørgsel på sidste møde, kan det oplyses, at oversigterne vedr. 

budgettet fra næste gang kommer til at indeholde en kolonne med de realiserede tal fra det 

foregående regnskabsår. 

Bestyrelsesformandens honorar er sat op i overensstemmelse med antallet af elever på 

gymnasiet. 

Afskrivninger: Dan Andersen gjorde på sidste møde opmærksom på at 30.000 kr. var 

fejlplaceret i budgettet. De er nu korrekt placeret. 

Reparationer og vedligehold er sat op. 

Der kommer en dispositionsbegrænsning senere på året begrundet i de nye ski-aftaler. Vi 

tror det går lige op med et mindre træk på ”selvforsikringen”. 

Dan Andersen: Indtægterne budgetterer med et optag på 140 elever, men er der budgetteret 

med det nuværende antal lærere?  Lars Jørgensen: nej vi har grundet naturlig afgang 

budgetteret med nedgang i lærerbemandingen. 

 

 

 Likviditetsudvikling (bilag 4) 

Lars Jørgensen: Den havde vi på SU-mødet i går. Hvor mange penge skal vi have for at 

have penge nok? Man tager flere steder udgangspunkt i 3 måneders udgifter, men hvad er 

egentlig baggrunden for de tre måneder? 

Asbjørn Hansen: Ingen ved egentlig hvorfra og hvorfor det er som det er. 

Pernille Sørensen: Det var egentlig mig der startede diskussionen i går. Hvad er det 

egentlig der ligger til grund for at du (LJ) synes det ser fint ud?. PS mener det er nødvendigt 

at bestyrelsen eksplicit og løbende forholder sig til, hvad der er målet for 

likviditetsudviklingen og at tallet i bilaget sættes i forhold til ”omsætningen”, som jo har 

været meget forskellig over den pågældende periode, der er afbilledet. Hvis ikke man gør sig 

målet op, giver det vel ikke meget mening at bestyrelsen hvert år ser på denne oversigt? – 

der skal være et mål at drage en konklusion ud fra.  

Asbjørn Hansen: jeg synes det vil være trygt med et tal på ca. 10 til12 millioner kroner. Men 

det vil altid svinge uden at vi dermed skal være nervøse. De sidste to års fald i likviditeten, 

har været planlagt og meget kontrolleret. 

Dan Andersen: Jeg synes egentlig, at det er svært som bestyrelse at forholde sig til det. Lad 

os rette os efter revisorens anbefalinger. 

Asbjørn Hansen: Placering af likviditeten er også vigtig. Lars og jeg ser lige nu på om vi 

kunne vi finde nogle kortfristede værdipapirer/obligationer i stedet for en del af 

indeståendet i bankerne, der ikke giver noget i rente. Med de rigtige 5’årige værdipapirer 

vil vi kunne opnå et provenu på godt 4 procent. 

Dan Andersen: Det synes jeg lyder fint ikke mindst set i lyset af de senere års usikkerhed i 

bankverdenen. 

Lars Jørgensen: vore likvide midler blev for nogle år siden spredt på flere banker, der alle 

opfattes som ganske solvente. 



 

Budgettet for 2016 blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

3) Nyt fra skolen 

 Elevtal og elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

 Elevtal pr. 12.12. i alt 540 

 Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: To elever er gået ud. 

 Der er kun 9 elever der skifter både klasse og studieretning. Kun en elevs ønske kunne 

ikke imødekommes, og der er fuld accept fra eleven. 

 

4) Nyt fra ER og medarbejdere 

Marie-Louise Thomassen: Vi har fået gang i hyggeudvalget, hvilket bl.a. gav anledning til 

at elever og lærere blev mødt med varm chokolade en morgen i december. Det er så fint 

fordi vores økonomi er god. Det næste spændende projekt er en Comedy-aften til foråret. I 

forhold til tidligere arbejder vi med et lidt større arrangement og i den forbindelse et 

udvidet publikum. 

Pernille Sørensen:Årets lønforhandlinger er afsluttet – der virker til at være tilfredshed med 

det resultat. Det er dejligt, at der er ro om det – for til trods for, at mange i dagligdagen 

ikke opfatter sig selv som drevet af lønnen, men af ”kaldet”, så er det for de fleste en vigtig 

anerkendelse og derfor reagerer folk hurtigt, hvis man er utilfreds med lønnen. Denne gang 

har jeg intet hørt – det kan vist godt tages som udtryk for tilfredshed. . 

 

5) Stenprojekt v/Frede Sørensen 

Frede Sørensen præsenterede ideen for bestyrelsen. Bestyrelsen godkendte projektideen som 

den foreligger nu på skitseform med en anslået udgift på 25.000 kr.  

Pernille Sørensen opfordrede til, at der indtænkes ”uderum” til brug i det daglige. Vi har ikke 

for mange opholdssteder til eleverne uden for. Kan man evt. udvide diameteren/gangbredden – 

så man bedre kan lave opholdssteder inde i spiralen? Og/eller tænkes i enkelte træer/pergolaer 

til at skabe rum foroven? 

Lars mener, at vi i den forbindelse bl.a. bør inddrage eleverne i hvad der skal til for at de 

kommer til at opholde sig der - evt. via elevrådet. 

Marie Louise mener det er en god idé, at indtænke, at der bliver flere steder, hvor eleverne kan 

opholde sig – men det er vigtigt, at det ikke bare er et bord/bænkesæt, hvor der er frit udsyn fra 

alle klasselokalerne. Det inviterer ikke til, at man ønsker at sidde der. 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

 d. 16.3. (revisor deltager); d. 18.5.; d. 20.9.; d. 16.11. og d. 15.12. 

  

7) Evt.  

To af vore elever er gået videre til 2. runde i kemi OL. Det er ret flot da de ”kun” går i 2.g. 

Vi kommer med i Jyske Ås projektet 

 

 

 

 


