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Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 180516. 

 

Til stede: Asbjørn Hansen, Anni Pedersen, Dan Andersen (efter 1 time),  Hans Jørgen 

Andersen, Steen Jensen (efter 1 time), Grete Runnom Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, 

Luna Trans Mølgaard, Lars Jørgensen og John Pristed,  

Lars Andersen deltog under punkt 2. 

Afbud fra: Asta Skaksen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær 

 

 

Referent: John Pristed 

 
 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser 

- Klassedannelsen for de nye 1g’ere  

Det er faldet fint på plads uden det store ressourceforbrug på deleklasser. 

- Arbejdstidsaftalen for 16/17 er faldet på plads. Der var overvældende tilslutning fra lærersiden, 42 

for, 1 imod, 2 blanke. Nu venter der bare det seje træk med at føre det ud i livet. Til det formål har vi 

byttet næste års MUS ud med endnu en runde FUS, hvor hovedtemaet bliver bedre udnyttelse af vore 

ressourcer. 

- Situationen omkring Lectio 

Lectio er vores administrativt skemasystem, hvor de ifølge ministeriet ikke lever op til 

persondatalovens krav. Data fra flere skoler ligger tilsyneladende i en pærevælling selv om hver 

skole skulle være adskilt. Vi håber på dispensation – det er træls. Vi følger situationen nøje. 

(efter mødet er der tilsyneladende fundet et smuthul med egen revision af systemet, I hører 

nærmere). 

- Regeringens udspil til gymnasiereform (bilag 1)  

Det er langt fra sandsynligt at vi ender med udspillets fulde indhold, da det alene er regeringens 

udspil. Der planlægges bl.a. med kun 18 mulige studieretninger => færre valgfag, matematik på B, 

AT afskaffes og erstattes af projekter. Nye prøveformer – f.eks. SRP med mundtlig prøve. 

Planen er at det skal træde i kraft til august 2017. Et adgangskrav på mindst 4 i dansk og matematik 

giver ikke den store ændring for os. 

 

- UU-Frederikshavn – LJ orienterede kort om mødet med UU-Frederikshavn. Vores anmodning om 

deltagelse i orienteringsmødet på Sæbygaard Skole bliver behandlet på et udvalgsmøde d. 19/5. I 

skrivende stund har vi intet hørt trods rykker. 

 



- Mariendahl – er kommet med et tilbud om optimering af varmestyringen på hele gymnasiet. 

Investeringen forventes at være tjent hjem på mindre end tre år. Asbjørn giver grønt lys 

Hans Jørgen – har I aldrig tænkt solfangere? – jo men vi er lidt bekymrede for vores tag, der jo netop 

var blevet renoverede. Men jo vi holder øje. Tænk det ind i den nye løsning. 

 

 

2) Orientering om bygningsrenoveringer de senere år og planer fremadrettet v/Lars Andersen (bilag 2) 

 

Lars Andersen gennemgik bilag 2 vha. slides, og det var ganske overvældene så meget der var renoveret. 

Skolen er rigtig godt med. 

 

 

3) Økonomi 

- Forbrugsrapport pr. 30. april 2016 – (bilag 3) 

- Lars J forklarede skemaets opbygning og gennemgik de forskellige konti i henhold til bilag 2. 

 

- Bemærkninger til forbrugsrapport (bilag 4) 

Ingen bemærkninger/spørgsmål 

 

 

4) Plan for besparelser skoleår 2016-17 og 2017-18 (bilag 5) 

Lars Jørgensen gennemgik bilag 5. 

Vi skal spare 2% i 16, +2% i 17, +2% i 18, +2% i 19 og yderlig 2½ % der gives til erhvervsskolerne fra 

2017 og de følgende år. 

Vi har været i gang i et stykke tid og fra alle sider har der været udvist stor vilje til at finde en holdbar 

løsning – det er lykkedes. 

Selvforsikring – vi afsætter mindre  (=1%) 

Dan Andersen: er det et udtryk for at vi sætter gymnasiet i en dårlig situation? Nej – mere en tilpasning 

til et erfaringsniveau. 

Lærerne har udvist stor forståelse for vore besparelser, og ikke mindst fra dialoggruppens side. Ønsket 

om stabilitet og sikring af beskæftigelsen har gjort, at vi implementerer besparelserne fuldt ud allerede i 

efteråret 2016. Garantier gives ikke men det er den bedste sikring. Den nye reform er en dark horse, hvor 

vi håber på det bedste.  

Asbjørn Hansen vil også gerne sige tak for indsatsen og forståelsen for situationen – at samarbejde med 

så stor en åbenhed er altid et godt fundament. 

Dan Andersen: jeg synes det er nogle gode betragtninger der ligger bag besparelserne, det er et signal om 

at det får nogle konsekvenser. 

Dan Andersen: kan det klares ved naturlig afgang? Det ved vi faktisk ikke helt.  

Pernille Sørensen: jeg synes det har været meget svært at sidde som lærerrepræsentant – hvordan skal vi 

indfase det? Det er mere undtagelsen end reglen rundt om på gymnasierne, at vi medarbejdere har indsigt 

i tallene. Ledelsen blotter sig jo ved at vise tallene 

Hans Jørgen Andersen: åbenhed er en rigtig god ting. Har vi en seniorpolitik? Det er måske for sent at 

lave aftalen når vi engang står og skal bruge den. 

Lars Jørgensen: det har ikke været aktuelt. Vi har altid kunnet imødekomme folks ønsker, men vi vender 

det med Pernille Sørensen. 

Dan Andersen: rammer det ikke for bredt når der skæres på forberedelsesfaktoren? Hvad med eks. 

Nyuddannede kolleger? Lars Jørgensen: Lige netop de nyuddannede tilgodeses med 100 timer ekstra til 

forberedelse de to første år og 50 timer det tredje. Alternativt kunne vi se på gentagelsesfaktoren ved 

parallellæste hold og eventuelt øget sparekrav til kolleger med øget anciennitet, men det er der næppe 

gehør for. 

Pernille Sørensen: det vi kan nå til enighed om her i huset er det generelle eller sagt på en anden måde: 

Den mindst ringe løsning. 



Hans Jørgen Andersen: kan I ikke sige noget om situationen med reformens drejning over i 

naturvidenskab? Lars Jørgensen: nej det vil være det rene gætteri. 

Lars Jørgensen: Bestyrelsen har også bidraget direkte med input omkring nedsættelse af overskudsgrad. 

 

Besparelsesplanen blev enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

5) Nyt fra ER og medarbejdere 

Succes med comedyarrangement – fin søgning, men underskud. 

Fredagsaftencafe var også en succes med rekord fremmøde. 

 

 

6) Nyt fra skolen 

- DG med i Jyske Ås aktiviteter i Kristihimmelfartsferien. En 1.g klasse og to lærere arrangerede sjov 

idræt for børn, men desværre var der ikke så stor søgning. Vi tror det skyldes for ringe annoncering, 

og et der skal løbes i gang. 

 

- Status på stenprojektet 

Voldene er færdigetableret.  Der er sået græs og der mangler så lidt små buske ved bænk-bordene. 

Kommunen har været en stor hjælp lige som Frede har brugt mange timer på arbejdet. Vi forventer 

et færdigt projekt i sensommeren. 

 

- Safeticket indført 

Vi har indført et billetsystem, Safeticket, til alle større arrangementer på gymnasiet. Det er helt og 

aldeles i orden. 

 

 

- Nyt kamera og lærred er opsat i fællesarealet således at flere kan følge med i, hvad der foregår på 

den lille musikscene, når fællesarealet er fyldt med stole ved større samlinger. 

 

 

- Elevtal pr. 12.5.: 526.  

 

- Elevændringer siden bestyrelsesmødet i marts:  

o 1g: én udmeldt (til teknisk skole) 

o 2g: to udmeldt (til arbejde og andet) 

o 3g: én udmeldt (til ukendt)  

 

7) Kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

 d. 20.9.; d. 16.11. og d. 15.12. 
 

 

8) Evt.  

Asbjørn Hansen: for et par møder siden snakkede vi placering af en del af vores likviditet. Obligationer 

giver ikke megen afkast. Bank garanter kunne evt. være en anden mulighed.  

Pernille Sørensen: er man så alligevel ikke risikovillig? Jo. 

Asbjørn Hansen: jeg vil foreslå at vi lader den stå på en alm konto. 

Dan Andersen:  jeg synes vi skal lade dem stå risikofrit. 

 

Luna Mølgaard: blandt eleverne er der megen snak om fravær eller rettere fraværsregistrering. Mange 

synes det er et problem, at man bliver noteret fraværende selv om man kun er 5 min for sent på den, så 



kan de jo lige så godt blive væk! Lars Jørgensen: jeg synes I skal tage det op til et debat møde. Kunne I 

ikke formulere, hvad I tænker om det her, så sætter vi det på næste bestyrelsesmøde.  

  


