
 

 

 

 

 
 

 

Bestyrelsesreferat fra d. 18. september 2019. 

 

Til stede: Kirsten Tranekær, Claus Bilde, Steen Jensen, Anni Pedersen, Kristian 

Kristoffersen, Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, Martin Bech, , Pernille Dalbjerg 

Sørensen, Simon Stein Holst, Lars Jørgensen og John Pristed.  

Charlotte Svendsen deltog i mødet under punkt 2 

Fraværende: Per Mikkelsen, Frederik Bruun Badstue Kirk, 

 

Referent: John Pristed 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Ny cheflønsaftale 

Lars Jørgensen: Der er blevet lavet en ny cheflønsaftale – der erstatter den hidtidige aftale på 

området.  

 

En stikprøve til 20 udvalgte gymnasier har faktisk også vist, at bestyrelserne flere steder har 

udbetalt mere til rektor, end man må indenfor den gamle aftale. Der er f.eks. problemer med 

den måde man udmønter resultatlønskontrakter. 

 

Kort fortalt betyder de nye regler i cheflønsaftalen, at man opgør medianen i lønstatistikken på 

hver af de to løntrin, som rektorerne er indplaceret på afhængigt af gymnasiets størrelse. 

Rektors løn må så alt i alt maximalt have et udsving på +/- 20 pct. i forhold til medianen i ens 

gruppe.  

 

Det blev enstemmigt vedtaget at Asbjørn Hansen finder denne indplacering sammen med Lars 

Jørgensen. 

 

 

• Brev til undervisningsministeren vedr. mindre gymnasiers situation og udfordringer (bilag 

1) 



Lars Jørgensen: En gruppe bestående af 9 mindre gymnasier i hele landet (bl.a. DG) er gået 

sammen om at skrive et brev til ministeren, for at sætte fokus på de særlige økonomiske og 

strukturelle vilkår, der udfordrer mindre gymnasiers overlevelse aktuelt og på sigt.  

Brevet indeholder en åben invitation til ministeren om at mødes med de 9 rektorer på et 

hvilket som helst af de 9 gymnasier. Invitationen er således så åben og fleksibel, at det 

forhåbentligt er et tilbud, der er svært, at afslå. 

 

 

• Fælles politikpapir fra Danske Gymnasier og Danske Regioner vedr. principper for 

elevfordeling (bilag 2) 

 

Lars Jørgensen: Der er udformet et politikpapir til ekspertgruppen vedr. elevfordeling. 

Budskabet fra Danske Gymnasier er, at det fremadrettet er afgørende nødvendigt med en 

stram styring af kapaciteterne og principperne for fordeling af elevgrupper. 

 

Det er i øvrigt interessant, at rektorerne i vores lokale fordelingsudvalg lige har holdt møde 

– her var det desværre sådan, at de store Aalborgskoler igen melder ind med samme store 

kapaciteter, som før sidste års lange diskussion. Det viser med al tydelighed, at styringen 

ovenfra er nødvendig, hvis der skal ske noget.  

 

Steen Jensen – tager det også højde for varierende årgange?  

Lars Jørgensen: ja det er et politikpapir der netop beder om fordeling og dermed 

retningslinjer for, hvordan man forholder sig når demografien er under forandring. 

 

Hans Jørgen Andersen: hvordan kan man håndtere en fortsat variation i lærerkollegiet, når 

vi bliver mindre, og bliver det ikke vanskeligere at opfylde alle elevers ønsker/behov? 

Lars Jørgensen:  jo, men vi arbejder til stadighed med at have både gode og nødvendige 

kvalifikationer i huset og være på forkant med udviklingen. 

Pernille Sørensen: det er nok mængden af elever frem for variationen i lærerkollegiet der 

bliver udfordringen. 

Hans Jørgen Andersen: kan man tage merit på et andet gymnasium, og så ellers gå her? - vi 

må ud og være kreative! 

Lars Jørgensen: vi har ikke oplevet ikke at kunne finde en løsning sammen med den enkelte 

unge. 

Pernille Sørensen:  der er 17 forskellige studieretninger gymnasierne kan vælge imellem, 

men det er stort set de samme studieretninger vi opretter uanset gymnasiernes størrelser – 

det er nu engang de studieretninger der er søgning til. 

 

 

 

2) Økonomi 

• Forslag til 2. reviderede budget for 2019 (bilag 3) 

Lars Jørgensen: Efter en ekstraordinær budgetrevision i maj, så er vi nu kommet til 

tidspunktet for den ordinære budgetrevision af budgettet for 2019. 

 

Kontoskemaet ligger til grund for budgettet, hvorfor det ikke gennemgås medmindre, der er 

spørgsmål hertil. Det var der ikke. 

 



Hvis man betragter bundlinjen, så budgetterer vi aktuelt med et underskud, der er ca. 

90.000 kr. større end i maj. D.v.s. der er ikke væsentlig forskel i forhold til det budget, vi 

lagde i maj – det holder overordnet stik.  

 

Lars Jørgensen gennemgik budgettet med enkelte forklarende nedslag. Budgettet er fint 

suppleret med bilag 5 – Bemærkninger til budget.  

 

Lars Jørgensen: Budget 2020. Vi må/kan ikke fortsætte/budgettere med underskud, men 

usikkerheden er fortsat stor, da vi grundet regeringens udsættelse af 

finanslovsforhandlinger og usikkerhed om udmøntningen af feriepengehensættelser endnu 

ikke kender de faktiske vilkår. Mit forslag vil være, at vi venter til næste møde i november 

med at detailbudgettere, hvor vi kender tallene mere præcist. Dette blev vedtaget. 

 

• Forbrugsrapport pr. 31.8.2019 (bilag 4)  

 

 

• Bemærkninger til økonomi (bilag 5) 

 

• Finanslov 2020 – endnu ikke kendt/vedtaget 

 

 

 

3) Sagen om ny stx-søfart i Frederikshavn (bilag 6, 6a, 6b) 

• Nærmere orientering om sagen samt efterfølgende drøftelse i bestyrelsen m.h.p. 

udfærdigelse af udtalelse  

Vi havde en god og nuanceret debat om betydningen af dette. Lars Jørgensen skriver en 

udtalelse med udgangspunkt i debatten - afstemmer den med Asbjørn Hansen og sender den 

senest på fredag. 

 

 

4) Nyt fra ER + medarbejdere 

• Simon Holst: E-sport – vores træner er afskediget i forbindelse med personaletilpasningen, 

men en elev har taget ejerskab som træner, og alle pladserne er nu blevet fyldt. Træningen 

og kampene fortsætter onsdage efter skoletid. 

 

 

 

5) Nyt fra skolen 

• DG’s 40 års jubilæum 

Lars Jørgensen orienterede om de programmæssige planer, og bestyrelsen fik udleveret en 

invitation. 

 

• God skolestart 

Lars Jørgensen beskriver en meget engageret og åben årgang, hvor det faldende elevtal nok 

ses men ikke mærkes på stemningen 

 

 

• Samarbejde mellem Dronninglund Slot og Dronninglund Gymnasium (bilag 7) 



Orientering/status fra Lars Jørgensen. 

 

• Elevtal pr. 12.9.: 374 

• Elevændringer siden skolestart: 

− 1g: 7 indmeldte 

− 2g: 3 udmeldte (til andre gymnasier), 1 indmeldt 

− 3g: 1 udmeldt (til andet gymnasium) 

• Klip fra medierne om DG (bilag 8) 

 

6) Ferieplan for skoleåret 2020-21 (bilag 9) 

Ferieplanen blev godkendt 

  

7) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

• onsdag d. 13.11. 

• onsdag d. 11.12. 

• Forslag til datoer for bestyrelsesmøder 2020 på næste møde, husk kalender 

 

8) Evt.  

Kristian Kristoffersen: Der har været en masse i medierne om at mange unge føler sig 

isolerede/ensomme – hvordan håndterer vi det her på gymnasiet? 

Lars Jørgensen: ja det er en rigtig mediebasker lige nu. Vores frafald er lavt i forhold til 

landsplan, hvilket vi blandt andet tolker som, at eleverne generelt trives. Det er ikke unaturligt 

at de unge er i tvivl om deres ståsted/udvikling, men de svært ramte bliver klart samlet op af 

vores studievejledere.  

Pernille Sørensen: i min optik er det nærmest en epidemi, der især skyldes at de unge ikke 

indgår i ret mange forpligtende fællesskaber,  

Martin Bech: der er jo forskel på reel ensomhed og følelsen af ensomhed. 

Lars Jørgensen: studievejledere, tutorer og bare gode elever er rigtig gode til at spotte og 

inkludere ensomme elever. 

Kirsten Tranekær fortæller en positiv historie om en elev. 

 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

 

Lars N. Jørgensen 

Rektor 

 

 

 

 

 


