
 
 

 

 

 

Dronninglund, d. 19.05.2021 

Bestyrelsesreferat fra mødet d. 19. maj 2021 

 

Til stede: Anni Pedersen, Kristian Kristoffersen, Martin Bech, Kirsten Tranekær, Kristian 

Kristoffersen, Asbjørn Hansen, Claus Bilde, Pernille Dalbjerg Sørensen, Per Mikkelsen, Jeppe 

Westfall Bruun, Magnus Martinhoff Knudsen, Lars Jørgensen og John Pristed.   

Fraværende:, Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen 

Anne-Mie Nielsen deltog under punkt 4. 

  

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser 

• Resultat af fordelingsprocessen i år  

LJ: Vi så på tallene på sidste bestyrelsesmøde. Aalborg Katedralskole og Frederikshavn 

Gymnasium og HF har som de eneste modtaget ansøgninger over kapacitet. I hele Region 

Nordjylland er der kun fordelt 22 elever, heraf 5 fra Frederikshavn Gymnasium og HF til os. 

Det generelle billede er, at elever der er placeret mod deres ønske i løbet af det første halve 

år finder en vej til ønskegymnasiet. Man kan skrive sig på venteliste. Vi har et søgetal på 

113, og ligger dermed lige på kanten til at skulle oprette en 5. klasse. 

• Corona update v. John Pristed. Vi har haft en runde med i alt10 smittede elever og en del 

isolerede grundet nærkontakt. Det er formodentlig udsprunget af nogle private 

sammenkomster. Selve testningen foregår helt gnidningsfrit, og de ansatte selvpode-

supervisorer gør det rigtig godt. Til eksamen på fredag vil der være 7 fraværende grundet 

covid-relateret isolation. 

• Generel orientering om faglige- og trivselsmæssige tiltag ift. eleverne v. Pernille Sørensen 

Pernille gav en meget fin kronologisk beskrivelse af de handlinger og udvikling i strategier 

vi har gjort gennem det forgangne skoleår på baggrund af udviklingen i coronasituationen. 

Vi – lærere og ledelse - tror på at vi kan fintune på tingene – vi er meget uformelle i vores 

tilgang til problemløsningen sammenlignet med andre skoler, og det sikrer en god 

konstruktiv arbejdsgang. 

 

2) Økonomi 

• Forbrugsrapport pr. 30.04.2020 (bilag 1) 

Lars Jørgensen gennemgik på vegne af Charlotte Svendsen rapporten. Vi har ca. ½ million 

at gøre godt med i forhold til tildelte corona-kompensationer. Vi ligger i forbrug tæt på det 



tilskud vi får. Vi har ikke lavet et revideres budget denne gang, da vi gjorde det op til sidste 

møde. Det bliver igen revideret til september mødet.  

Claus – mister vi udkantstillæg med nedgangen i elever?  Lars Jørgensen: nej det fastholdes 

trods nedgang. 

Asbjørn Hansen: bygningskontoen er relativt stor, men det er langt overvejende 

vedligeholdelse og renovering, så bygningsmassen hele tiden fremstår i god og pæn stand. 

Kristian Kristoffersen: Jeg vil endnu engang meget gerne rose Charlotte Svendsen for det 

informative skriv om økonomien. 

• Kommentarer til økonomi (bilag 2) 

Lars Jørgensen: Valgfag – vi har 6 hold med mindre end 10 elever, og det koster lidt på 

bundlinjen. 

3) Lønstatistik for GL-området (bilag 3) 

Lars Jørgensen: Vi er på vej mod økonomisk bedre vilkår, da vores gennemsnitsløn på 

mellemlangt sigt er faldende grundet naturlig afgang. 

 

4) Elevtrivsel på DG – arbejdsprocesserne v. Anne-Mie Nielsen. 

Anne-Mie Nielsen tog os godt rundt omkring tallene bag elevtrivselsundersøgelsen. Vi fik 

en god forklaring på, hvordan gymnasiet arbejder målrettet med tallene helt ned på 

klasseniveau. Undersøgelsen placerer os stadig helt i top, selv om det er en ny spørgeramme 

der er lagt ned over undersøgelsen. 

 

 

5) Nyt fra ER + medarbejdere 

 

6) Nyt fra skolen 

• Seneste nyt vedr. slotskollegiet v. Lars N. Jørgensen 

Karen Marie Andreasen er faldet og har brækket ryggen med lang tids rekonvalescens til 

følge. Hun har derfor sagt sin stilling op. Pernille Sørensen har taget over de næste to år. 

• DG’s input til nyt kulturhus i Dronninglund. 

Asbjørn Hansen: Dronninglund Borgerforening arbejder på at stable et kulturhus på benene.  

Da Dronninglund Sparekasse blev overtaget af Sparekassen Vendsyssel, oprettedes en fond 

med ca. 120 mill. kr. Fonden har udtrykt interesse i et sådan kulturhus. Borgerforeningen er 

i gang med at undersøge interessen herfor og mulige placeringer. Det sker via en række 

møder i en særlig arbejdsgruppe.  

Lars Jørgensen: Det kan ligge her på DG’s arealer. Dermed vil vi kunne bidrage til driften, 

der generelt er det der belaster sådanne projekter, og i tilgift få brugsretten til bl.a. koncertsal 

i aftalte perioder.  

Borgerforeningen arbejder i udgangspunktet med en placering ved tennisbanerne. 

Pernille Sørensen: Vores styrke er, at vi kender rammerne omkring de unge og kan trække 

dem til. 

Lars Jørgensen: Vi er også så heldige, at to af vores ansatte samt Kristian Kristoffersen 

sidder i arbejdsgruppen. 

• Nye initiativer næste skoleår: 

− Morgentræning – Lars Jørgensen: Det er en knop på vores idræt, og det tilbydes 2 dage 

om ugen inkl. kostvejledning og mentorordning. 

− Hjallerup/Klokkerholm initiativ – Lars Jørgensen: Det er et særligt indsatsområde i de 

kommende år. Vi har nedsat en taskforce gruppe. 



− Bæredygtighedsudvalg – Lars Jørgensen: Vi har bygningsmæssigt gjort en masse for at 

energioptimere. Nu er der nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder med elev-dimensionen. 

Grete Kristensen er primus motor for arbejdsgruppen.  

− 2.g ryste-sammen-begivenhed – Lars Jørgensen: for at kompensere lidt for 2.g elevernes 

sociale underskud, har vi besluttet at afvikle et par dage i august med overnatning for 

hele årgangen. 

• Hue begivenhed og dimission. Dessiner kommer i morgen. 

• Elevtal pr. 12.5.: 340 

• Elevændringer siden sidste bestyrelsesmøde: 

− 1g:  1 udmeldt (til erhvervsuddannelse) 

− 2g:  1 indmeldt (fra Hasseris IB)  

− 3g:  ingen ændringer 

 

• Klip fra medierne om DG (bilag 4) 

  

7) Kommende bestyrelsesmøder – alle kl. 16: 

8)  

− onsdag d. 15.9. – her fremvises slotskollegiet 

− onsdag d. 17.11. 

− onsdag d 15.12. 

 

9) Evt.  

Pernille Sørensen er valgt til fællestillidsmand for hele Region Nordjylland. Tillykke med det. 

 

 

 

 

 

 

 

 


