
 

REFERAT -  Bestyrelsesmøde tirsdag 17. november 2015  
Lars, Kirsten, Steen, Alexander, Asta, Annie, Grete, Dan, Pernille og Bendt (kun sidste pkt.) 

Afbud: John, Hans Jørgen og Asbjørn 

 

1) Meddelelser v/LJ 

- Besøg på og af Sæbygaard Skole 

Der er total tavshed fra Frederikshavn Kommune vedr., hvorfor DG ikke længere er velkommen 

til at orientere eleverne på orienteringsaftenen på Sæbygaard skolen. Der søges fortsat svar på, 

hvad der er baggrunden for denne beslutning. 

 

Vi har dog stadig anden kontakt med Sæbygaard eleverne. I fredags spillede DGs 

musikkaravane for hele 300 elever på netop Sæbygaard skolen ( nyt aft 7. og 8. kl. er med). 

Mens hele deres 9. årgang kommer ud til naturvidenskabsdage i næste uge.  

 

- Personaleturen til Island 

Rigtig god tur – meget givtig i forhold til at ryste medarbejderne sammen på tværs.  

 

- Status på visionsarbejdet på DG 

Der har senest været afholdt en visionscamp for eleverne med eksterne oplægsholdere – 

produktet fra oplægsholderne levede desværre slet ikke op til forventningerne. 

 

Status er, at nu har både bestyrelsen, elever og lærere samt øvrige personale været igennem 

visionsarbejde – ledelsen vil herefter udvælge et prioriteret forslag, som så forelægges 

bestyrelsen. 

 

- Møde i ministeriet 

 

LJ og Asbjørn har været til møde i Undervisningsministeriet. Der blev for alvor krydset klinger. 

Det var en ordentlig samtale – men deres dagsorden ligger fast. Ministeriets folk er meget 

kritiske overfor, om man kan have en fleksibel udnyttelse af medarbejderressourcerne og i det 

hele taget en fornuftig anvendelse af skolens ressourcer med en lokalaftale-model. Det forsøgte 

LJ og Asbjørn at tilbagevise  

 

LJ havde en mappe med til dem med 9 kvalitetskriterier for drift af en skole – lige fra 

karakterniveau til sygfravær og frafald. Alle punkter, hvor DG ligger rigtigt godt. Mappen 

dannede udgangspunkt for diskussionen. De viste interesse  - og anerkendte skolens resultater - 

men deres holdning var samtidig klar og svær at rokke. 

 

 

- Besøg af Sæby Bigband 

 

En aften etableret på foranledning af Dan. 4 af vores elever er med i bandet og én af eleverne 

havde skrevet flere af numrene. Ca. 80 tilhørere. Næste år er det aftalt, at Bigbandet kommer og 

laver en julekoncert – her overvejes det om ikke, det er en god idé at åbne arrangementet op for 

hele byen. 

 



- Møde for bestyrelsesformænd og rektorer om besparelser (på initiativ af nordjyske rektorer) 

 

Torsdag i denne uge skal Lars og Asbjørn til rektormøde vedr. de ventede besparelser. Mødet 

holdes på initiativ fra rektoren i Støvring. Udgangspunktet er at få en fælles snak og sparring – 

det er et nyt initiativ, at bestyrelsesformændene tilknyttes. 

 

- Undervisningsnedlæggelse på DG 

 

Torsdag d. 29/10 lavede eleverne på skolen en undervisningsnedlæggelse som følge af de 

udmeldte besparelser. Det skete på initiativ fra elevrådet, der havde haft nedlæggelsen til 

afstemning blandt eleverne. Elevrådet arrangerede en fin dag med bl.a. en god debat mellem et 

par ungdomspolitikere. Eleverne fik fravær for dagen – men med besked fra LJ om, at hvis man 

deltog i dagens arrangement, var det med opbakning fra skolen. Stort set alle skolens elever 

kom og bakkede op – det viser et flot elev-engagement. 

 

 

2) Økonomi 

- Finanslov 2016 + besparelser 2016-2019 (bilag 1 - udarbejdet af Danske Gymnasier) 

 

LJ: Bilaget til punktet viser, at det er alvorlige besparelser, der venter – det kan ikke tales væk. 

 

Besparelserne på FFL sammenholdt med, at EUDreformen skal finansieres udelukkende af STX – 

gør, at det fra 2017 bliver temmelig voldsomt. 

 

Vurderingen fra Lars´ side er, at besparelserne for 2016 er på et niveau, så de kan klares uden det 

vil give de store problemer. I 2017 bliver det rigtigt alvorligt, hvis besparelserne bliver fastholdt. 

 

Danske Gymnasier har beregnet, at i 2019 svarer den samlede udmeldte besparelser på landsplan til 

omsætningen på landets 28 mindste gymnasier tilsammen. 

 

 

 

- Spørgmål til Forbrugsrapport og medfølgende kommentarer pr. 31.10.2015 (bilag 2) 

 

LJ: Der er ikke noget, der overrasker. 

 

Der ønskes ingen gennemgang fra bestyrelsen. 

 

- Kommentarer budgetforslag 2016 

 

Kisten opfordrer til, at Lars gennemgår pkt. for pkt. (derfor og fordi Asbjørn var syg, har jeg taget et fyldigt 

referat)  
 

LJ: Der er budgetteret ud fra en forventning på 5 klasser – da det svarer til skolens formelle 

kapacitet.  

 

 



LJ: linje 6 – undervisning: Der er indeholdt i det beløb – præcis som de forgående år - budgetteret 

med 1,1 mio. kr. til langtidssygdom og overtidsbetaling. Derudover baseret på fremskrivninger af 

lønningerne 

Dan: Indeholder posten også timelærere? 

 

LJ: Ja, posten indeholder såvel ressourcen til fastansatte som til årsvikarer. I praksis er der budgettet 

med samme antal timer til årsvikarer som i indeværende skoleår. 

 

 

LJ: Linje 8: ”Administration” udtrykker, at vores bibliotekar nu også arbejder om fredagen, 

derudover er Anna (skolesekretær) kommet på fuld tid og Liselotte (vikaransat på kontoret) har fået 

forlænget sit vikariat frem til sommeren 2016. Det skyldes alt sammen de ekstraordinært mange 

elever i huset. 

 

 

LJ: linje 12 – ”Honorar til Formanden”. Forslag om at sætte honoraret op til 40.000 kr., da der i det 

kommende år sikkert kan forventes ekstra arbejdsbelastning for bestyrelsesformanden i relation til 

arbejdet med besparelser. Eks. mødet på torsdag og en dag til møde i ministeriet.  

 

Dan: Mener det er et uheldigt signal at sende i kombination med besparelser. Henviser til, at 

bestyrelsesformanden på UCN får 70.000 kr. – men ud fra en langt større omsætning end på DG. 

Hvad er det rette niveau? 

 

LJ: Vil til næste gang undersøge niveauet for bestyrelseshonorar på øvrige skoler i området. 

 

 

Dan: Linje 16: ”Afskrivninger” undrer sig umiddelbart over, at afskrivninger forbliver på samme 

niveau i budget 2016, når bygningsmassen er steget. Alt andet lige bør den stige… Hvad er mon 

forklaringen? 

 

LJ: Undersøger detaljerne i baggrunden for tallet og vender tilbage med svar på næste møde. 

 

 

 

LJ: linje 25: ”Rengøring og security” er sat op, da vi nu har en større bygningsmasse, der skal 

rengøres og samtidig har vi fået flere alarmsystemer i naturfag, cykelskur og sommerhuset. 

 

Vedr. linje 20 – 22  

Steen: Har skolen udnyttet ressourcen ved at lave energiforbedringer. 

LJ: Ja, der er allerede foretaget omfattende optimering vedr. både lys og vand 

Steen: Har man undersøg muligheden for solceller/solvarme – for at spare på den udgift og for at 

gøre sig uafhængig af forsyningsnettet? Dronninglund skole skal inden for kort tid have solceller på 

taget. 

Asta: Kan der være noget at hente ved at samarbejde mellem skolerne (skole, gym. og efterskole)? 

LJ: Det har været undersøgt og der har været hentet tilbud hjem – men man er bl.a. nødt til at 

overveje risikoen i forhold til fæstningen af solceller og utætheder i det nylagte tagpap. Vi har for få 

år siden kostet 750.000 kr. på et evigt utæt tag. Det er ikke undersøgt, om man kan afkoble sig 

forsyningsnettet – ved ikke, hvad der evt. står i lokalplanen? Der kan være bindinger.  



Dan: Solcellemarkedet er p.t. et ret umodent marked – man bør meget nøje overveje, hvem man 

engagerer sig med.  

 

 

Alexander: linje 34 ”OD og DGS” – Betaler skolen kontingentet til DGS eller ej? Han mener 

meldingen til elevrådet har været, at det gør skolen ikke. Er det korrekt? – og i så fald bør det vel 

ikke fremgå af budgettet? 

 

LJ: Skoleholdningen er generelt, at man understøtter alle gode elevprojekter, således også DGS. 

Tror det er en misforståelse – men vil lige undersøge nærmere, hvad der har været praksis. 

 

 

Dan: Udtrykker ønske om, at man fremadrettet ved fremlæggelse af forslag til budget for et 

kommende skoleår har en kolonne med, der viser de faktisk realiserede tal for de enkelte konti for (i 

år for 2014). Mener, at det er for usikkert at vi på DG udelukkende budgetterer op ad tidligere 

budgettal – det er interessant, at bestyrelsen også kan følge, hvordan man reelt lander i forhold til 

det oprindelige budget. 

 

Asta: mener ligeledes, at regnskabstal bør være et udgangspunkt, der skal med, når bestyrelsen skal 

budgetlægge.  

 

LJ: Vil undersøge m. Charlotte. 

 

 

 

LJ: Alt i alt lægges der op til et overskud på 923.000 kr. i 2016 – helt i forlængelse af beslutningen 

på sidste bestyrelsesmøde. 

 

PS: Foreslår, at Ledelsen/bestyrelsen i forhold til det udmeldte på afgørende vis forandrer 

tænkningen vedr. bundlinjen i 2016 – således at man i stedet forsøger at gøre alt for at bringe et 

overskud så langt ned som overhovedet muligt.  

 

PS har tidligere i bestyrelsen nikket til, at bestyrelsen hæver overskudsgraden i 2016 af hensyn til 

bedst muligt at sikre beskæftigelsen i de følgende meget usikre år. Den indstilling har hun 

efterfølgende sat til debat på et GL-møde. Der var for og imod den indstilling hos lærerne. Men det 
store flertal hos lærerne ønsker, at DG absolut ikke øger overskuddet det kommende år –  
tværtimod.  
Det er der altså også rigtig god fornuft i set i forhold til, at det er svært at kæmpe imod kommende 
FFL besparelser i en sektor, hvor der samlet set er store overskud. Vi er nødt til at indrette os i 
forhold til politikernes økonomiske lommefilosofi vedr. overskud og besparelsespotentiale. 
 
På samme møde udtrykte mange lærere dog samtidig en bekymring vedr. beskæftigelses-
situationen i de kommende år på DG, hvis ikke man udviser rettidig omhu. PS har således efter 
mødet været i tænkeboks i forhold til, hvordan vi på DG på afgørende vis kan forandret på 
ledelsens budgetforslag for 2016 på en måde, der forsøger at imødekomme de to ovennævnte 
hensyn samtidigt.  
 



På den baggrund har PS på dagens SU-møde foreslået følgende forandringer til budgettet:    
1) at vi først efter årsskiftet skal betale regningen for de investeringer i renovering af 

lærerarbejdspladser og lærerværelset, der allerede er planlagt. (ræsonnement: Der vil ikke 

politisk være et naturligt fokus på 2015 – men på 2016-regnskabet, hvor de første 

besparelser gennemføres. Det er bedre at have et større overskud i år end til næste år). 

 

2) At vi i 2016 hæver budgettet på ”bygningskontoen” (drift og renovering) og dermed, når 

længere ned på skolens investeringsliste, end vi ellers ville have gjort med det nuværende 

budget. Mod at vi så til gengæld i de kommende år kan nedsætte vores budget på den 

konto. Ræsonnement: At de ”økonomiske lommefilosoffer” blandt politikkerne også i 2016 

(=det ”milde” besparelsesår) generelt kan se og forstå, at vi på skolerne faktisk bruger 

indtægterne til at drive skoler og ikke på store overskud.  

LJ: Har i eftermiddag vendt forslaget med Asbjørn – der synes det er en god idé. Selv synes han 

også om tænkningen i det alternative forslag – da det kombinerer, at man konsoliderer sig men 

samtidig følger den tænkning, der altid er meget fremherskende i vores bestyrelse: Vi bruger 

indtægterne til at drive skole for. 

 

Dan: God idé at afholde udgifter til investeringer, som man alligevel har tænkt i investeringsplanen. 

Men selvfølgelig vigtigt at det er til opgaver som man alligevel have planlagt.  

Opfordrer samtidig til, at bestyrelsen bruger 2016 til at tænke grundigt og langsigtet – med det mål 

at få lavet en model for indfasning af besparelserne. 

 

LJ: Når søgetallene er i hus i marts inviteres alle til at tænke med til at finde områder, hvor vi kan 

finde besparelser. 

 

Bestyrelsen beslutter, at budget 2016 i det nye udkast skal rettes til, så det pejler efter den vanlige 

forventning til overskuddet på ca. ½ mio. kr. 

 

3) Professionel kapital (medarbejdertrivselsundersøgelse - bilag 5) – opfølgning af den videre 

proces.  

 

PS: Resultatet af vores undersøgelse viser overordnet, at trivslen blandt medarbejderne er er rigtig 

god og i den absolut bedste ende blandt skolerne. 

 

Pernille orienterede om undersøgelsen og resultaterne.  

 

 

LJ: Det er på SU-mødet i dag besluttet; at…  

 

1) Den samlede rapport nu offentligøres i sin helhed via Nyt således, at alle medarbejdere har 

muligheden for ar orientere sig. 

 

2) Efterbehandlingen af resultaterne på lærerside vil foregår i et UFO-XL regi. D.v.s. ud over 

de faste deltagere i UFO, OK, yderligere en repræsentant fra særligt naturvidenskab og  

humaniora (p.g.a. resultaternes karakter). 

 



3) Efterbehandlingen af TAP-delen vil foregå i et tilsvarende underudvalg under SU bestående 

af BN, CS, OK (arbejdsmiljøreps.)+ et par stykker ekstra. 

 

 

Asta: Mener ikke der var stor grund til bekymring for, at man ligger lavt vedr. anerkende mellem 

kolleger – mener det er naturligt med den måde man arbejder på i branchen. 

 

Annie: Man bør benytte et så fint resultat til yderligere at fortælle den gode historie om DG. 

 

Bestyrelsen udtrykker tilfredshed og mener, at resultatet overordnet viser en rigtig fin 

medarbejdertrivsel. 

 

  

4) Nyt fra skolen 

- Elevtal og elevbevægelser siden skolestart: 

o Elevtal pr. 13.11. i alt 540 

o Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

 1g:  5 udmeldt (til henholdsvis andet gymnasium, HHX, til 10. klasse, i lære  

og til ukendt) 

4 indmeldt (fra henholdsvis andet gymnasium, IB, HTX og 10. klasse) 

2g: 2 udmeldt (til HF og ukendt) 

 

Lars orienterede 

 

5) Nyt fra elevrådet 

  

Alexander: elvrådet var meget tilfreds med stemningen blandt eleverne til 

undervisningsnedlæggelsen. 

 

Annie: Hvordan går det med god stemningsudvalget? 

 

Alexander: Det er ikke helt kommet i gang endnu – dog vaffel-bagning til 

undervisningsnedlæggelsen. 

 

6) Evt. 

 

 

Sygehuset: 

 

LJ: Vi er afventende overfor, hvad der sket i forhold til sygehuset og hvordan det evt. måtte 

involvere gymnasiet. 

 

Asta: Der er i dag i regionsrådet truffet beslutning om, at der etableres asylcenter med plads til 170 

– 180 – så længe der fortsat er fertilitetsklinik m.m. på stedet. 

 

Steen: Mener ikke det kommer til at berører hverken skole eller gymnasiet. Han er allerede 

orienteret om, at de etablerer internt skoletilbud. 

 



Grethe: Mener, at man generelt i forhold til flygtninge i kommunen kan overveje at byde sig til som 

praktiksted, hvis der er opgaver, hvor det giver mening. 

 

Busser: 

Bendt: Der arbejdes p.t. med trafikplanen for 2016. Der vil først blive lavet en overordnet 

serviceplan for, hvordan man ønsker serviceniveauet i kommunen – derefter et oplæg til en 

procesplan for inddragelse af relevante parter – hvor bl.a. gymnasiet vil blive inddraget. 

Forventningen er, at skolerne inviteres i dec. Og at der arbejdes videre efter jul. 

 

Steen: Sidder i styregr. – oplægget er, at der skal spares 1 mio. kr. Derfor vil man skulle kigge på 

bl.a. koordinering af ringetider og omstrukturering af bybuskørsel i Brønderslev. 

   

Sæbygaard: 

Dan: Har kontakter på Sæbygaard skolen, hvor han p.t. er forælder. Der må være andre forældre, 

der undrer sig over, hvorfor sæbybørnene ikke må blive orienteret om en af de skoletilbud, som de 

har – han er selv forundret over det. Han vil via skolen forsøge, om han mon kan undersøge 

baggrunden for den specielle beslutning. 

 

 

NÆSTE MØDE d. 16/12 2015:  

HUSK DER ER JULEFROKOST EFTER MØDET! 
 

Referat/Pernille 


