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1) Meddelelser 

 Årets søgetal, fordeling på studieretninger mv. (bilag 1) 

Der sker noget hele tiden – 207 er det officielt udmeldte – hertil kommer 

udvekslingsstudenter, elever til optagelsesprøver samt elever på orlov – med dem er vi på 

213 elever. 

Vi skal have møde på mandag i fordelingsudvalget. Allerede nu er der et signal fra 

fordelingsudvalgets formand om, at der ikke er så mange der skal flyttes, hvilket giver os en 

formodning om, at vi kan holde på den 7. klasse med fuld antal. Ved afgivelse af ansøgere 

ud over de syv klasser (ud fra rejsetid iflg. rejseplanen) ser det ud til, at klassedannelsen 

ikke bliver så vanskelig. 

Bendt Danielsen bemærker specielt at vores andel af drenge er i tydelig vækst (46%) – er 

der bevidste handlinger bag? Der er ingen videnskabelige undersøgelser der forklarer det. 

Astrid Springborg mener, at det bl.a. kan skyldes, at vi har lidt HHX profil på den ene 

studieretning, og vi har fået en ekstra idrætsstudieretning. Lars Jørgensen mener der har 

været megen fokus på naturvidenskab ud af huset. Begge tendenser er understøttet af vore 

tilbygninger i idræt og naturvidenskab. Bendt Danielsen bemærker, at kender vi årsagen vil 

det måske kunne bruges i markedsføringsøjemed.  

 



 Besøg af Ane Halsboe-Jørgensen (Socialdemokratiet) 

Hun var her i fredags og hun sidder som socialdemokrat med i uddannelsesforhandlingerne 

om den nye gymnasiereform. Hun havde først en session med elever fra 

samfundsfagsklasserne. Der er tilsyneladende gået valgstrategi i forhandlingerne, hvor 

parterne pt. står meget stejlt over for hinanden m.h.t. den adgangsgivende karakter i dansk 

og matematik. Hun forventer ikke der kommer nogen aftale inden valget.   

 Status på byggeri 

Det er stort set gået efter planen med kun ganske få løse ender.  

 NT-status 

Vi har sendt et høringssvar til det udsendte køreplansforslag, hvor vi problematiserer, at de 

få elever der skal i retning af Nr. Sundby vil få forlænget deres rejsetid med ½ time (ændret 

af hensyn til togafgange i Aalborg). 

 

 

2) Årsrapport v/Peter Nørrevang. 

Årsrapporten og revisionsprotokollatet blev gennemgået af Peter Nørvang uden bemærkninger. 

Der var ingen forbehold og ej heller supplerende oplysninger. Når vi sammenligner vores 

omkostningsniveau pr. årselev med de andre nordjyske gymnasier, ligger vi på gennemsnittet. 

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med regnskabet. 

 

3) Kort orientering om økonomi-model til økonomiske scenarier v/Peter Nørrevang. Opfølgning på 

bestyrelsesmødet i maj. 

Det er en model der inddrager et antal endnu ikke fastlagte variable parametre så som 

elevtilgangen, udvikling i taksametertilskud, lærerløn/anciennitet m.m. Modellen kan så 

fremskrives mod en såkaldt nulpunkts-situation, hvor indtægter og udgifter lige netop 

ballancerer. Beregningerne kan fremstilles grafisk så man får et godt overblik. 

Ved den endelige præsentation på maj-mødet vil Pernille Sørensen gerne bede om en indføring i 

de generelle forudsætninger, da de jo også har indflydelse på tolkningen/visningen af 

resultaterne. 

 

4) Økonomi (bilag 2 - 5) 

Januar og februar´s forbrug gennemgået. 

Bendt Danielsen bemærker, at varmeudgifterne synes høje. Det skyldes at vi har indbetalt et 

større á conto beløb. 

Kantinen: tallene viser god udvikling og kvaliteten er stigende selv om det næsten synes 

umuligt. Lars Jørgensen beskrev især lønudgifterne.  Nikoline er en meget dygtig og selvstændig 

medhjælp, og de mange elever gør, at der fortsat er behov for ekstra assistance i kantinen. Dette 

var der bred opbakning til. Ved Dortes ansættelse var den overordnede målsætning at lønnen til 

personalet blev dækket af driften – der er vi ikke helt endnu og det vides ikke om målet er 

realistisk, hvis vi vil fastholde kvaliteten. Asbjørn Hansen nævner at på flere store gymnasier 

indgår personalets løn i skolens samlede lønregnskab. Vi skal ikke sløre de reelle omkostninger. 

Pernille Sørensen fortæller at bl.a. brobyggerne er meget benovede over kvaliteten. Astrid 

Springborg nævner at en del elever opfatter prisstigningerne på 5 kr. som store. 

Bilag 5: Skolens sygefravær er meget lavt og forhåbentlig et lille barometer på lærernes trivsel.  

Bemærk at tallet er inklusiv en lærer på barsel.  

 

5) Nyt fra ER + medarbejdere 



Vi har lige haft comedyaften med få solgte billetter – men den har alligevel givet genlyd i Nr. 

Sundby. 

 

6) Nyt fra skolen 

 Elevdeltagelse i eksterne konkurrencer 

UESO – vi har vundet guld ved DM ud af 52 skoler – og de skal nu til Østrig til EM i 

science. 

 Elevændringer siden bestyrelsesmødet i december 2014: 

 1g: 3 udmeldt 

 3g: 1 udmeldt, 1 orlov 

 SRP-karakterer: Gennemsnittet var i år 7.0, hvilket er en svag nedgang fra de to foregående 

år (7,4 – 7,3). 

 

 ”Den store ild” 

NNS – hvad er det de brænder for – lidt mindre mediefortælling i år – godt projekt for 

eleverne. 

 

 Stand-up arrangement v/elevrådet 

 

 

7) Evt. 

Lånehjemtagelsen er gået i orden og det vil give en årlig gevinst på ca. 160.000 kr. i 30 år. 

Der er kommet en rapport over gymnasiers aftaler efter OK13. Der er i alt 15 gymnasier med 

lokalaftaler/forståelsespapirer. 

Preben Kjeldsen er fortsat sygemeldt og forventes at være det frem til pensionen. 

Vi har lavet en tænketank ”komTeos” for at imødegå manglen på 9.kl brobyggere som følge af 

den nye folkeskolereform.  

 

 

8) Næste bestyrelsesmøde(r):  

Onsdag 13/5, mødetidspunktet ændres til 15.30 p.g.a. galla. Bestyrelsen inviteres til at se  

3. g’erne danse lanciers.  

Torsdag 17/9.  

Tirsdag 17/11.  

Onsdag 16/12. 

   


