
 
 

 

Bestyrelsesreferat fra d. 16. december 2020.  

  

Til stede: Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Martin Bech, Kirsten Tranekær, Steen Jensen, 

Asbjørn Hansen, , Pernille Dalbjerg Sørensen, Per Mikkelsen, Jeppe Westfall Bruun, Magnus 

Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed.   

Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 3 

Fraværende: Claus Bilde, Hans Jørgen Andersen, 

  

Referent: John Pristed 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Opfølgning på elevfordeling m.v. 

Lars Jørgensen: Efter sidste bestyrelsesmøde, hvor Søren Hindsholm fra Nørresundby 

Gymnasium og HF orienterede om sit forslag til en særlig nordjysk fordelingsmodel, har de 

berørte gymnasiers rektorer holdt et orienteringsmøde med de berørte nordjyske 

borgmestre. Det var et godt og konstruktivt møde, hvor borgmestrene tog vel imod ideen, og 

man enedes om at rektorerne skulle udfærdige et enighedspapir, som borgmestrene kunne 

tage med ind på Borgen, og dermed påvirke beslutningstagerne. Rektorerne mødes i starten 

af januar og udfærdiger dokumentet. 

• Godt nyt – Finanslov 2021 (bilag 1) 

Lars Jørgensen: Der er godt nyt for gymnasierne i den nye finanslov. Det er besluttet at 

tilbagerulle den sidste i rækken af 2%-besparelser, så vi ca. havner på taksameterniveauet 

før 2019. Det tilbageføres foreløbig for de næste fire år. Der er ikke sat et konkret beløb på, 

men Charlotte Svendsen har regnet lidt på metoden. Hun har regnet med at der bliver lagt 

ca. 1500 kr. pr elev oven på næste års taksametre. 

 

 

2) Økonomi 

• Kommentarer til økonomi (bilag 2)  

Lars Jørgensen knyttede enkelte kommentarer til indeværende års budget. Der tegner sig et 

lidt mere positivt resultat end forventet, hvorfor enkelte investeringer fremrykkes, så vi 

ender med det budgetterede årsresultat. 

Martin Bech: jeg vil meget gerne rose det vedhæftede dokument med regnskabskommentarer 

(bilag 2) – rosen er hermed givet videre til Charlotte Svendsen. 

• 2. behandling af forslag til budget 2021 (bilag 3) 



Lars Jørgensen: Pernille Sørensen og Per Mikkelsen plæderede på sidste bestyrelsesmøde 

for, at puljen til ”Ny løn” hæves. Det er nu opjusteret fra 50.000 kr. til 100.000 kr. samtidig 

med, at beløbet til dækning af sygdom er sat tilsvarende 50.000 kr. ned. 

Med den nye finanslov vil der de næste fire år lande i underkanten af 500.000 kr. i ekstra 

taksametertilskud. Da vi endnu ikke kender det endelige beløb og der er flere usikre 

parametre som elevoptag, fordeling af valghold og behov for nedvarsling af enkelte 

medarbejdere, vil jeg gerne, at vi allerede på marts-mødet foretager den første egentlige 

budgetrevision.  

På nuværende tidspunkt er det mit forslag, at de tilbageførte midler skal bruges til dels et 

mindre overskud for konsolidering af likviditeten, et lidt større beløb til driften, hvor alle de 

”lavt hængende frugter” blev plukket, og den største andel til forbedring af 

forberedelsesfaktoren. 

Forslaget om, at gennemføre den første egentlige budgetrevision på marts-mødet, blev 

enstemmigt vedtaget. 

• Likviditetsudvikling (bilag 4) 

Lars Jørgensen: Vi skal huske, at når vi ser på vores likviditet, så bliver den reduceret med 

det, vi skylder i indefrosne feriemidler. Beløbet kender vi ikke præcist, og vi ved heller ikke, 

hvordan og hvornår, beløbet skal falde til betaling. Da vi sidste år omlagde vores 

kreditforeningslån fik vi lagt kr. 2 mio. oveni, så vi ikke ville tære unødigt på vores likviditet. 

Den gang vi omlagde lånet, drøftede bestyrelsen også behovet for at generere et moderat 

overskud, så vi til enhver tid har en passende likviditet. Revisor Peter Nørrevang har 

tidligere nævnt, at 3 måneders drift svarer til den mindste likviditet, et gymnasium må have. 

Pernille Sørensen: Er likviditetsbegrebet ikke ved at blive presset af, at der er renter på 

indlån? 

Lars Jørgensen: Vi betaler lige nu ikke for indlånene – men det kan jo ændres. 

Asbjørn Hansen: Nu skal vi jo sætte den lave indlånsrente i forhold til renten på en eventuel 

negativ kassekredit, der vil være mange gange større. 

Kristian Kristoffersen: vi er nødt til at erkende, at vi skal have en likviditet af en vis 

størrelse. 

 

 

3) Årets status på kvalitetsudvikling på DG.  

Anne-Mie Nielsen gennemgik årets resultat/aktivitet på de tre hovedområder – det ser 

grundlæggende meget fint ud. Anne-Mie Nielsens præsenterende PP er vedhæftet. 

Martin Bech: er der ikke en fare ved, at vi gør eleverne bedre end de er? hvad er buddet på at 

SRP ligger højere?  

Anne-Mie Nielsen: Vi følger dem meget tæt med et super struktureret forløb med strategiske 

vejledninger og overtager på en måde ”forældrerollen”. Med hensyn til det samlede gennemsnit 

kan en lille del måske forklares med, at der er forskel på hvordan vi giver karakterer rundt om i 

landet. 

Pernille Sørensen: dette er forstærket af at censorkorpset er opdelt i regioner 

(Sjælland/Jylland) for at spare lidt på udgifterne til transport og logi. 

Magnus Knudsen: Jeg har hørt, at eleverne ved SRP giver den en ekstra skalle for at hæve det 

samlede gennemsnit – det er nemmere med en afgrænset opgave end tre års langt sejt træk i 

andre fag. 

Martin Bech: jeg kan godt blive lidt bekymret for lærernes metodefrihed når det drejer sig om 

målstyring, men ikke så bekymret over den centrale koordinering.  

Steen Jensen: i forhold til fokusområder - hvordan måler vi hvad et stort flertal er? 



Anne-Mie Nielsen: ja ved enkelte af parametrene dækker det egentlig ikke over antallet men 

bevægelsen – det skal nok omformuleres. 

Steen Jensen – hvornår er godt nok nok? 

Anne-Mie Nielsen: det er aldrig godt nok, hvis scoren falder. 

Pernille Sørensen:  udfordringen er altid selve databehandlingen, men vores målsætning er 

altid at ligge helt i top for elevtrivsel – også ved benchmarking.  

 

4) Nyt fra ER:  

Magnus Knudsen: vi er blevet meget mere strukturerede i vores arbejde. Lige nu har vi foruden 

en del gennemførte og andre aflyste aktiviteter forsøgt at løfte elevernes noget corona-påvirkede 

humør. Vi arbejder også på indretning af et hjørne i ”sprogrummet” (lokale 220) til meditation 

for stress-ramte elever. Vi føler os generelt godt behandlet og set af ledelsen. 

 

5) Nyt fra skolen 

• Seneste nyt vedr. slotskollegiet v. Lars N. Jørgensen 

Det går godt med udlejningenen. Der bor nu 11 elever. Der kan bo 14 elever i Nonnefløjen 

og der tilføres yderlig tre værelser, hvis behovet er der. Slotsværterne er os meget venlig 

stemt. 

• Status på Coronasituationen på DG 

Der har været/er en enkelt fra TAP-gruppen der er testet positiv. En del elever er testet 

grundet mistanke eller nær kontakt, men ingen er positive. 

• Klassekvotient: 

− Opgørelse af klassekvotient.  

Der er krav om en klassekvotient på max. 28 elever i gennemsnit pr. klasse i 1g.  

Vi har i år en klassekvotient på 26,75 i gennemsnit pr. klasse svarende til 107 elever.   

• Elevtal pr. 11.12.: 342 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g:  ingen ændringer 

− 2g:  ingen ændringer 

− 3g:  ingen ændringer 

• Klip fra medierne om DG (bilag 5) 

  

6) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

− Onsdag d. 17/3 (Deloitte)  

− Onsdag d. 19/5 

− Onsdag d. 15/9 

− Onsdag d. 17/11 

− Onsdag d. 15/12 

 

7) Evt. 

Asbjørn Hansen: Der er kommet en masse regler om revisionssystemet med videre. Blandt 

andet indebærer det, at vi er forpligtet til at indhente flere tilbud på gennemførsel af den 

lovpligtige revision. Vi har indhentet priser fra to andre aktører, der prismæssigt og 

erfaringsmæssigt ikke kunne matche vores nuværende revisionsfirma, så det fastholder vi. 

Martin Bech: Regionsrådet indstiller til, at Dronninglund Gymnasium fastholder den 

nuværende kapacitet. Regionsrådet har afvist to ønsker om kapasitetsstigning – alt andet er 

status quo. 



Steen Jensen: gjorde opmærksom på, at der er en problematik om gratis mundbind for elever på 

SU – vi ser på sagen. 


