
 
 

 
Bestyrelsesreferat fra d. 19. september 2018. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Martin Bech, Asbjørn Hansen, Kirsten Tranekær, Kristian 

Kristoffersen, Claus Bilde, Hans Jørgen Andersen, Steen Jensen, Per Mikkelsen, Pernille 

Dalbjerg Sørensen, Asger Aalstrup Kofoed, Niels Peter Borup, Lars Jørgensen og John 

Pristed.  

Fraværende: Ingen 

Referent: John Pristed 

 

 

 

Dagsorden 

 

1) Meddelelser: 

• Lars Jørgensen: Bestyrelsen konstitueres på næste bestyrelsesmøde. 

• En principiel drøftelse af årskarakterer kontra prøvekarakterer (bilag 1 og bilag 2)  

− Oplæg v. Kristian Kristoffersen 

Bilag 1: opgørelse over differencer mellem års- og eksamenskarakterer. Bilag 2: Lars 

Jørgensens skrivelse til lærerne. 

Lars Jørgensen: Kristian Kristoffersen henvendte sig i foråret, da der var meget fokus på 

denne diskussion. Hvad mener/tænker vi i dette forum om problemstillingen? 

Claus Bilde: præcision må være det vigtigste! 

Asbjørn Hansen: Det er 45 år siden, jeg blev færdig, men jeg husker stadig, hvordan 

eksaminerne var præget af nervøsitet – derfor er det de få der præsterer bedre ved eksamen 

Steen Jensen: Hvordan hænger det sammen, når vi har elever der ifølge 

trivselsundersøgelserne stortrives – men de tager alligevel ikke helt fra i UV-lokalet? 

Lars Jørgensen: vi skal huske på, at vi har, hvad der svarer til 1 til 1½ HF klasses elever 

fordelt ud på stx-studieretningerne, og det har stor indflydelse på vores karaktergennemsnit. 

Kirsten Tranekær: jeg synes egentlig ikke, at jeg kan bruge det til så meget, med mindre det 

ses over en årrække. Vi skal også se på det der kommer ind – vores område/gymnasium er 

gode til at få selv svage elever igennem 

Pernille Sørensen: jeg synes grundlæggende at de er uinteressante. Vi måler på to 

forskellige ting – eks gode/svage elever. Det dækker over en stor variation til eksamen 

grundet tilfældige udtræk, hvorimod alle er med i årskarakter-gennemsnittet. 

Martin Bech: jeg tænker den gamle skala vare nemmere at bruge som pædagogisk redskab 

– det var nemmere at gå fra 8 til 9 end fra 7 til 10. 

Lars Jørgensen: med den nye reform er det blevet muligt kun at give to årlige 

standpunktskarakterer. På grund af grundforløbets placering i 1.g og ønsket om øget fokus 

på formativ evaluering, har vi valgt kun at give to karakterer til 1.g’erne. 



 
 

Steen Jensen: det er jo tal der er dannet på subjektive kriterier! 

Per Mikkelsen: jeg tænker der er et pædagogisk perspektiv ved karaktergivningen i 

klassen/læringsrummet modsat ved eksamen, hvor der blot sættes et punktum. 

Lars Jørgensen: vi bruger det internt ved faggruppesamtaler, hvor vi går helt ned på 

holdniveau – her kan vi så tolke med udgangspunkt i de tilfældigheder der er omkring 

udtrukne elever. 

 

 

• Kapacitet og fordeling  

− Orientering v. Lars N. Jørgensen om drøftelse heraf på seneste rektormøde 

Lars Jørgensen: Hvert år har vi en lang diskussion i fordelingsudvalget. Den kommer i spil 

når et gymnasium, har flere ansøgende elever end de har kapacitet til. Det er vigtigt, at der 

er elever til fordeling af hensyn til de mindre og udfordrede landgymnasier. Der er mange 

konfliktlinjer i det her, men på sidste møde i rektorkredsen lykkes det, at nå til enighed om, 

at de store gymnasier ville nedskrive deres kapacitet med 1 klasse, men dagen efter trak et 

af de store gymnasier sig fra aftalen. Baggrunden skal ses i, at enkelte af de store gymnasier 

trods nedgang i elevgrundlag har fasthold deres kapacitet, hvorfor en nedskrivning heraf 

betyder mindre for dem end for dem der løbende har justeret. Det endte så på sidste møde i 

Det gymnasiale samarbejdsforum med, at vi blev enige om, at de mindste ikke skal lide. Men 

enighed i øvrigt blev ikke opnået. 

Kristian Kristoffersen: jeg håber at det lykkes. Har Fjerritslev ikke en special-HF-afdeling? 

Lars Jørgensen: Nej en helt almindelig. 

 

2) Økonomi: 

• Forslag til revideret budget 2018 (bilag 3) 

Det reviderede budgettet blev gennemgået af Lars Jørgensen. 

Det reviderede budget er enstemmigt godkendt 

• Forbrugsrapport (bilag 4) 

• Bemærkninger (bilag 5) 

• Finanslovsforslag 2019 

− Foreløbige overvejelser vedr. budget 2019, herunder bestyrelsens principgodkendelse af 

skitse til proces vedr. besparelser. Mundtlig orientering på mødet. 

Foreløbige hovedtal for budget 2019 blev præsenteret. Bestyrelsen gav ledelsen mandat til i 

dialog med medarbejderne og med Asbjørn Hansen på sidelinjen, at finde de nødvendige 

besparelser. Budget 2019 fremlægges på bestyrelsesmødet til november. 

 

3) Nyt fra ER og medarbejdere 

Asger Kofoed: jeg har været på besøg hos elevrådet på HHX i Turøgade for at inspirere dem til 

deres arbejde. Det høres ude i byen, at vi har gode vilkår på DG, og at elevrådet inddrages i 

både store og små beslutninger. Vi har fundet de nye elevrådsrepræsentanter i alle 1.g klasser. 

Vi har også sat gang i produktionen af DG-trøjer. 

Pernille Sørensen: Ude på opslagstavlen i fællesarealet, har jeg hængt en masse udsagn op fra 

1.g eleverne forud for forældremødet i aften – det er dejlig læsning. 

 

4) Nyt fra skolen: 



 
 

• Orientering om de videre drøftelser i Off-linegruppen v. elevrådsformand Asger Kofoed og 

Lars N. Jørgensen. 

Asger Kofoed: Vi mødes ca. hver 14. dag i udvalget. Det er indtil videre blevet til 

”Mobilhoteller” der er fastmonterede i alle undervisningslokaler – der har slet ikke været 

noget bøvl med indførelsen. Vi har en lang liste med forslag fra offline ugen, som vi har 

gennemgået. Vi har igangsat en konkurrence om, hvem der kan lave den bedste 

reklame/kampagne mod phubbing, og der er en pæn pengepræmie på højkant. 

Vi arbejder både på kort og lang sigt. På lang sigt ønsker vi mobilfrit fællesområde. Vi 

arbejder med justering af PC-brug i og uden for klasseværelse.  

Lars Jørgensen har haft elev der ønskede foretræde, da ikke alle er enige i konklusionerne 

fra offline-ugen. Vi er i gang med en proces, hvor vi er mest mulig åbne (ikke nejhat). Da vi 

drøftede ”Mobilhotellerne” blandt lærerne, var der en del skepsis – hvad nu hvis de ikke 

gør det? – men de gør det, der er ingen modstand, og det opleves som den naturligste ting.. 

 

• Elevtal og -bevægelser: 

− Elevtal pr. 14.9.: 419 

− Elevbevægelser siden sidste bestyrelsesmøde: 

 1g: 1 indmeldt 

 2g: 8 udmeldt (3 til andet gym.; 1 til HF, 4 ukendt) 

 3g: 7 udmeldt (2 til andet gym.; 1 til HF, 1 til HTX, 1 bortvist, 2 ukendt) 

Kristian Kristoffersen: er der nogen der tager hånd om dem der stopper? 

Lars Jørgensen: ja det er der – de følges til dørs.  

Pernille Sørensen: UU-systemet er rigtig gode til at samle op. 

Lars Jørgensen: jeg tager ofte direkte kontakt til nærmeste UU-vejleder, så de unge 

hurtigst muligt mærker, at der tages hånd om dem. 

 

 

• Klip fra medierne om DG (bilag 6) 

− Lars N. Jørgensen med i DR-P1 Videnskab om mobilbrug og læring. Link til 

udsendelsen: https://www.dr.dk/radio/p1/digitalt/digitalt-53 

 

 

5) Ferieplan for skoleåret 2019-20 (bilag 7) 

Ferieplanen blev godkendt 

 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder: 

• Forslag til datoer for næste års bestyrelsesmøder (alle kl. 16) – medbring kalender. 

− Mødet, hvor Deloitte deltager og fremlægger årsrapport for 2018, er planlagt til torsdag 

d. 14.3. 

− onsdag d. 15.5. 

− onsdag d. 18.9. 

− onsdag d. 13.11. 

− onsdag d. 11.12. 

Mødedatoerne blev godkendt. 

https://www.dr.dk/radio/p1/digitalt/digitalt-53


 
 

 

7) Evt. 

Martin Bech: Hvordan er det med fritidspraksisser her på gymnasiet? Jeg tænker særligt på 

puttefester.  

Asger Kofoed/Niels Peter Borup: det kender vi slet ikke til her. 

Lars Jørgensen: vi er heller ikke bekendt med at det findes, og alle forældre opfordres til at 

henvende sig til os, hvis de hører eller oplever noget, som de mener går over stregen. 

 

 

 

 

 


