
 
 

Dronninglund, d. 23.5.17 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 170517. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Hans Jørgen Andersen, Steen Søgaard Petersen, Grete Runnom 

Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Kristine Riis, Nikolaj Himmelstrup, Lars Jørgensen 

og John Pristed.  

Afbud fra: Asta Skaksen, Asbjørn Hansen, Kirsten Tranekær,  

Steen Jensen deltog fra kl. 17.45 (punkt 4) 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser: 

• Præsentation af nyt bestyrelsesmedlem Steen Søgaard Petersen, Hjallerup. Steen er byrådets 

repræsentant, hvor han er valgt ind for Borgerlisten. 

• Præsentation af gymnasiet efter reformen med særligt fokus på grundforløbet 

Pernille Sørensen gav et fint overblik. 

• Klassedannelsen  

Hvordan danner vi de fem nye klasser efter sommerferien? Vi må ikke længere spørge de 

kommende elever om deres studieretningsønsker inden de kommer i huset, hvorfor det 

hidtidige grundlag for klassedannelsen er væk. De fleste har dog via deres 

interessebeskrivelser givet et godt grundlag for at kunne samle dem i klasser/på hold  efter 

interesser, og så håber vi at det passer nogenlunde med det endelige studieretningsvalg som 

gennemføres omkring uge 42. 

• Orientering om resultatet af fordeling af ansøgere 2017 

Det har været noget kontroversielt i år, da der er flyttet en del elever i Nordjylland. Vi har 

dog kun afleveret 2 mens f.eks. Vesthimmerlands gymnasium har afleveret en hel klasse til 

primært Fjerritslev gymnasium. 

• It-sikkerhed med de nye EU-krav 

De nye EU-regler træder i kraft i maj 2018. Vi er endnu i den tidlige fase, men har allerede 

taget de første skridt til at imødekomme de nye krav. Vi forventer at have det hele klar til 

tiden. 

• Orienteringsbrev fra ministeriet vedr. de almene gymnasiers forvaltning af løn- og 

personaleudgifter (bilag 1) 

Vi har været udtaget til kontrol af, at vi følger de regler og normer der er udstukket. Vi 

venter stadig på en tilbagemelding, men er helt fortrøstningsfulde for undersøgelsens 

konklusion. 

• Orientering fra bestyrelsesseminar v/Dan Steen Andersen 

Gymnasiernes bestyrelsesforening afviklede et seminar, hvor der var interessante 

oplægsholdere. Nedenstående er i stikord, hvad Dan Andersen refererede: 

Stine Bosse: todeling af magten mellem ledelse og bestyrelse – bestyrelsens rolle – klare 

roller – tillid og tryghed internt i bestyrelsen og i forhold til ledelse, budget – vision/strategi 



– skal starte ved rektor. Det skal være en fast opgave at evaluere samarbejdet – internt i 

bestyrelsen, det kan være en svær rolle at være medarbejderrepræsentant (medarbejdernes 

interesser kontra organisationens interesser).  

Henrik Toft Hansen – pædagogisk råd blev ofte brugt som sparring. 

Betel Haarder: Bestyrelsen som ambassadører – både for institutionen og for samfundet. 

Sammenhæng gennem den politiske styring, han talte meget ind i bestyrelsens ansvar – for 

samfund og institution. Man skal se forbi jagten på indtægter (taxameter). Vækst er ikke en 

bestyrelses succeskriterie.  Debat om udbud, konkurrence m.m. 

 

Ud fra Dan Andersens tilbagemelding opstod en god og saglig debat om 

bestyrelsesmedlemmernes roller, forventninger m.m. Vi blev enige om, at sætte ”øget 

inddragelse af bestyrelsesmedlemmer – hvordan?” på dagsordenen på næste 

bestyrelsesmøde. 

 

• Vedtægtsændringer jf. mail fra ministeriet (bilag 2, 2a og 2b) 

LJ vil bede jer underskrive. Jer der ikke deltog i mødet bedes lægge vejen forbi gymnasiet 

og underskrive, så vi kan få bragt orden i tingene. 

Endvidere foretages på næste bestyrelsesmøde en drøftelse af, hvordan DG løbende kan 

sættefokus på vision og strategi. 

 

2) Økonomi: 

• Forbrugsrapport pr. 30. april 2017 (bilag 3) 

Lars Jørgensen kommenterede rapporten ganske kort – der var ikke tilføjelser ud over bilag 

4. 

Dan Andersen: regner I med at bundlinjen holder? Lars Jørgensen: ja vi regner bestemt 

med at det er retvisende. 

• Bemærkninger til forbrugsrapport (bilag 4) 

 

3) Lønstatistik for GL-området (bilag 5) 

Statistik fra vores lønfællesskab (fælles lønkontor/administration) 

Den korte sammenfattende konklusion er at vi ligger rigtig fint i forhold til resten af 

lønfællesskabet.  

Pernille Sørensen: Vi skal passe på ikke at blive for generaliserende da man inden for den 

enkelte gruppering kan have stor spredning – ellers enig. 

Dan Andersen: har I overvejet at sætte lokallønnen ned? Lærerne har sagt nej tak – det var et 

valg mellem lokalløn ned eller forberedelsestid ned. 

Vi diskuterede kort principper for lønpuljens fordeling. Dan Andersen foreslog at puljens 

størrelse kunne følge lønsummen. 

 

4) Nyt fra ER og medarbejdere: 

Pernille Sørensen: Vi har været gennem en proces, hvor en medarbejder (matematik/IT lærer) 

er afskediget grundet lavere søgning og effektivisering. Hvordan gør man noget sådan 

ordentligt? Vi har som sådan intet negativt hørt om processen, men medarbejderne er 

selvfølgelig påvirket af situationen. 

Comedy-aftenen forløb fint, men gav endnu en gang et stort underskud. Vi har derfor besluttet 

at det er sidste gang gymnasiet dækker underskuddet, hvorfor det i praksis er slut med Comedy-

aftener.  

5) Nyt fra skolen: 

• Elevtal pr. 10.5.: 513 

• Elevændringer siden bestyrelsesmødet i marts: 



 2g: 1 bevilget orlov og 1 udmeldt (til arbejde) 

 3g: 1 udmeldt (anden ungdomsudd.) 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

• d. 20.9. 

• d. 15.11. 

• d. 13.12.  

 

7) Evt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars N. Jørgensen 

Rektor 


