
Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 190314 

 

Til stede: Asta Skaksen, Charlotte Svendsen, Kirsten Tranekær, Asbjørn Hansen,  Aase 

Munk, Hans Jørgen Andersen, Preben Kjeldsen, Line Thomsen, Lars Jørgensen og John 

Pristed 

 

Afbud fra/fraværende: Ane-Marie Viegh Jørgensen, Inger Grund Petersen, Bendt Danielsen, 

Gitte Rye Larsen (deltog meget kort), Astrid Springborg, 

Referat i henhold til dagsorden.  

Referat i kursiv. 

 

Referent: John Pristed. 

 

Dagsorden:  

 

1) Meddelelser 

 Kora-rapport (bilag 1) 

Lars Jørgensen orienterede – Hvad er det for en socioøkonomisk baggrund vore elever har? 

Der er evidens for, at skolen løfter eleverne højere end forventet. Rapporten viser også, at 

det bl.a. skyldes gode forudsætninger fra folkeskolerne. 

 Ministerbesøg d. 3. marts 

Lars Jørgensen orienterede: Ministeren var på alle tre NNS-skoler. Hos os havde vi 

bestemt, at alle eleverne skulle møde ministeren, hvorfor ministeren kom med et debatoplæg 

vedrørende innovation. Ministeren blev fulgt af Ane Halsboe-Jørgensen samt spindoktor 

Lise (DG’er). 

 Søgetal + klasser (bilag 2) 

Ny renskrevet oversigt rundsendt – se bilag – Lars Jørgensen gennemgik mulige 

klassedannelser ud fra det foreløbige søgetal. Det ser ud til at give nogle økonomisk 

ansvarlige klassedannelser. 

Pt 186 (188) elever ansøgt, heraf 7 til optagelsesprøve. 

Hvis vi får lov til at beholde alle elever vil vi skulle oprette en 7. klasse. 

Oversigt over regionens gymnasiers optag fra Nordjyske Stiftstidende rundsendt – vi vil 

kæmpe for vore elever med div. argumenter. Det er alene afstandskriteriet der tæller ved en 

eventuel fordeling. 

 Nordjyllands Trafikselskab 

Opdatering på samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab 

John Pristed orienterede: vi har haft et fortrinligt samarbejde omkring vinterens 

snemæssige udfordringer – der har været et endog meget højt informationsniveau fra NT. 

M.h.t. næste skoleårs køreplaner har vi ønsket en sen afgang på onsdage mod at afgive en 

afgang midt på dagen. NT’s generelle udmelding er at nye afgange kan imødekommes mod 

afgivelse af eksisterende. 

 Status på byggeri 

Håber I ved selvsyn har set at vi nærmer os afslutningen – forventet afsluttet om ca. 3 uger. 

Tilbygning af naturfagslokaler forventes startet i april 

Administrationen vil også blive renoveret med start til sommer. 

 

2) Årsrapport 



Forelæggelse, vedtagelse og underskrift af årsrapport og revisionsprotokollat 2013. 

Revisor Peter Nørrevang deltager under dette punkt; han kommer dog først kl. 17.15. 

Årsrapport og revisionsprotokollat (udsendes elektronisk). 

Peter Nørrevang gennemgik årsrapporten og protokollatet. Der er godt styr på økonomien på 

Dronninglund Gymnasium. Ingen forbehold fra revisoren.  

Bestyrelsen har godkendt og underskrevet begge dele. 

 

 

3) Økonomi 

 Forbrugsrapport pr. 28. februar 2014 – (bilag 3) 

Lars Jørgensen gennemgik rapporten (se bilag 6), intet særligt at bemærke. 

 Kantineregnskab 2013 – (bilag 4)  

Charlotte Svendsen gennemgik regnskabet (se bilag 6) 

 Sygefravær – (bilag 5) 

Charlotte Svendsen gennemgik oversigten. Vi har i pct. Et meget lavt fravær på ca. 2% 

 Bemærkninger til økonomi samt sygefravær (bilag 6) 

 

4) Justering af vedtægter 

 Vedtægtsændringer for bestyrelsen. 

I august 2013 trådte en ny bekendtgørelse om bestyrelsesarbejde i kraft. Vi har endnu ikke 

fået ajourført vore vedtægter, men det vil vi råde bod på nu. Vedhæftet ses dels 

bekendtgørelsen og vejledning til denne (bilag 7), dels et forslag til nye vedtægter (bilag 8) 

og endelig et dokument, hvor man kan se både de gamle og de nye vedtægter med 

overstregninger og fremhævninger (bilag 9).  

John Pristed orienterede om de hovedsageligt redaktionelle ændringer. Ændringerne blev 

godkendt og underskrevet. 

 

5) Bestyrelsen efter 1. maj 

Kort orientering.  

Kommunen har udpeget Bendt Danielsen (erstatter Gitte Rye Larsen).  

Asta Skaksen fortsætter for regionen.  

Inger Grund Petersen må ikke sidde mere end de to perioder hun allerede har været i 

bestyrelsen, Dan Andersen fra Sæby er spurgt og har sagt ja. Han deltager aktivt i musiklivet i 

Sæby og er økonomichef på UCN i Aalborg.  

Ane-Marie Viegh Jørgensen ønsker at stoppe og erstattes af viceskolelederen fra Gandrup Skole 

Annie Pedersen.  

Der skal afholdes valg til bestyrelsen blandt personalet på Dronninglund Gymnasium. To 

personer skal vælges, hvoraf én har stemmeret i bestyrelsen. 

Der skal være konstituering på næste møde. 

 

6) Nyt fra ER og medarbejdere 

Vi er kommet langt i en frugtbar proces om lokalaftale og forventer at sætte aftalen til 

afstemning blandt lærerne d. 7/4. 

Vi sender en gennemgang rundt så snart aftalen måtte være vedtaget 

 

7) Nyt fra skolen 

 Elevdeltagelse i eksterne konkurrencer 

Lars Jørgensen gennemgik  



 Elevændringer siden bestyrelsesmødet i december:  

1.g.: 5 udmeldt (en til 10. klasse, en i arbejde, tre evt. anden uddannelse) 

2.g.: 3 udmeldt (to til anden uddannelse, en i arbejde) 

3.g: 2 på orlov 

 

 Studieretninger 2015/16 

Lars Jørgensen gennemgik arbejdsgruppens (UFO) overvejelser. Vi forventer at have næste 

års udbud klar ca. 1/5 2014. 

 SRP-karakterer  

7,3 i snit i år, stadig en flot præstation. (7,4 sidste år) 

 Stand-up arrangementet 

Line Thomsen orienterede om en fin succes, der vil blive gentaget til næste år – gerne 

større. 

 

8) Nyt møde fastsat til 14. maj kl. 16. 

 

 

9) Evt.  

Lars Jørgensen – vi har søgt undervisningsmiljøprisen, men den er gået til anden side. 

Offentliggøres først om nogle uger. 

Lars Jørgensen – Uglebo – vi har givet et tilbud og afventer svar. 

Asbjørn Hansen – Vil I gøre jer nogle overvejelser om det kommende visionsarbejde? På næste 

ordinære møde tager vi emnet op med henblik på at lægge en køreplan for arbejdet.  

Hans Jørgen Andersen: Gymnasierne i Aalborg har fået tilbud om deltagelse i særligt 

arkitekturprojekt – der kommer nok en lignende henvendelse til os. 

 

 

 

 

 

Således opfattet 

John Pristed 

 

 

 
 


