
 
 

 Dronninglund, d. 5/10 2016 

 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 200916. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Dan Andersen, Steen Jensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, Asta 

Skaksen, Bendt Danielsen, Kirsten Tranekær, Luna Trans Mølgaard, Jonathan Markus 

Hyldig Sørensen, Lars Jørgensen og John Pristed,  

 

Afbud fra: Asbjørn Hansen, Hans Jørgen Andersen, Grete Runnom Kristensen, 

 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser: 

 Status på sagen om UU Frederikshavn 

Lars Jørgensen: I kender mere eller mindre historien frem til borgmesterens afvisning. Tina 

Juul Kjellberg fra regionen henvendte sig til borgmester Birgit Hansen Frederikshavn, 

hvilket medførte en meget vred og afvisende mail til Lars Jørgensen. Tina Kjellberg synes 

det er svært at komme videre i regionsperspektiv.  

Herefter fulgte en lang og nuanceret diskussion. Vi blev enige om ikke at indrykke 

læserbreve i div. medier, og vi arrangerer et selvstændigt informationsmøde ”om den nye 

reform, STX og i særdeleshed Dronninglund Gymnasium”. Mødet lægges nær Sæbygaard 

Skole på et tidspunkt, der giver de fremmødte mulighed for at deltage både hos os og på 

Sæbygaard Skole. 

 Dronninglund Sparekasse har trukket sig fra sponsoratet til den student, der ved 

studentereksamen opnår det højeste gennemsnit. Basis-Tryk Dronninglund er interesseret i 

at overtage sponsoratet. Der er foreløbig indgået en aftale for 2 år. 

Lars Jørgensen: Sparekassen har trukket sig med den begrundelse, at vores engagement i 

banken er for lille i forhold til tidligere. Det skyldes at vi, på anbefaling af vores revisor, for 

et par år siden har flyttet hovedparten af vore penge til mere sikre placeringer.  

 

 Formand Asbjørn Hansen er på rejse i perioden 9.-28.9.2016. Kirsten Tranekær er 

fungerende formand på mødet.  

 

 Status på stenprojektet ud mod Søndervangsvej. Siden mødet har Frede Sørensen sendt en 

meget grundig statusrapport. Den er vedhæftet referatet. 

 



 Vi er så heldige at Sæby Bigband kommer på besøg d. 6/12, og vi laver et hyggeligt 

julearrangement. 

 

 Vi har i dag fået en rapport om alkohol i gymnasierne. Det er et hot emne der ikke er blevet 

mindre efter den store og ukontrollerede fest i Dyrehaven, hvor hen ved 8000 

gymnasieelever var samlet, 11 kom til udpumpning og området lignede en slagmark 

bagefter. Undersøgelsen omhandler blandt andet, hvordan gymnasierne reklamerer for deres 

fester på hjemmesider og i facebook-grupper, gymnasiet som partyprovider. Undersøgelsen 

er lavet af ”Alkohol og samfund” og placerer os som et af de få gymnasier der har en sober 

annonceringspolitik uden opfordring til, at eleverne skal drikke sig i hegnet. (en grafisk 

oversigt over gymnasiernes annoncering blev udleveret på mødet og er vedhæftet dette 

referat). 

 

2) Økonomi: 

 Forslag til revideret budget 2017 (bilag 1) 

Gennemgået i henhold til bemærkninger – bilag 3. Lars lavede nedslag på de større 

ændringer (røde=negativt, blå=positivt). Det forventes at der også vil være plads til 

udskiftning af de lærer-PC’ere der er af ældre dato. 

 Forbrugsrapport (bilag 2) 

 Bemærkninger (bilag 3) 

 Oversigt over kommende bygningsrenoveringer (bilag 4) 

Steen Jensen: hvis det ser ud til, at vi ikke får forbrugt selvforsikringen og sygdomspuljen, 

hvorfor så ikke bruge de 130.000 til forslag b) (se bilag 4) når det giver flere arb.pladser i 

lokalet? 

Lars Jørgensen: det gør vi måske også, men vi er henholdende til vi nærmer os slutningen af 

året. 

Kirsten Tranekær: jeg synes det ser rigtig fornuftigt ud, det er gode renoveringsplaner. 

Dan Andersen: jeg er enig. 

Kirsten Tranekær: jeg kan hermed konkludere at det reviderede budget 2016 er vedtaget! 

 

3) Nyt fra ER og medarbejdere 

Pernille Sørensen: Lærerne bakker også op om at pengene bruges på at fremtidssikre 

bygningerne og der ikke genereres overskud. En forudsætning er dog, at det kan mærkes på 

bygningskontoen over de næste år. 

Luna Mølgaard/Jonathan Sørensen: vi er, som elevrådsrepræsentanter, med til at komme med 

forslag til moderniseringen på 1. sal. Vi er en del af ”Fællesudvalget”, der består af to lærere, to 

elever og to fra ledelsen. 

Lige nu arbejder vi også med årstrøjerne (hættetrøje + t-shirt) 

Vi har gennem de sidste 3-4 uger bemærket, at der ofte slet ikke er net-kapacitet nok. Lars 

Jørgensen: Det er nyt for os – vi bringer det videre til IT-folkene. 

 

 

4) Nyt fra skolen: 

 Ny pedel og pedelmedhjælper (flexjob) ansat. Et hurtigt skifte, 106 ansøgere, mange 

kvalificerede. Vi har ansat Erik Christensen, den faste altmulig håndværker gennem de 



seneste år. Hertil kommer Søren Poulsen der nu er godkendt til flexjob. Han er også kendt i 

huset, og det går rigtig godt. Udgangspunktet er at Erik ikke må generere overtid, hvorved 

tidligere udbetalt overarbejde financierer Sørens ansættelse. 

 Medarbejder (flexjob) i IT-afdelingen afskediget. Jacob Juhl Sørensen er afskediget pr. 

31/12 2016 og nu fritstillet som et led i den samlede besparelsesplan, der blev præsenteret 

for og godkendt af bestyrelsen på maj-mødet. Besparelserne mærkes i alle personalegrupper. 

 Elevtal/-bevægelser siden skolestart: 

 Pr. 2.9. i alt 526 elever 

 Elevændringer siden skolestart: 

 1g: 2 indmeldte. 3 udmeldte (én til 10. klasse, én til andet gym. og én til HHX) 

 2g: - 

 3g: 1 indmeldt 

 Klassekvotient: Vi har i år en klassekvotient på 27,3 i gennemsnit og opfylder således kravet 

om en klassekvotient på max. 28 elever i gennemsnit pr. klasse i 1.g (bilag 5). 

Bestyrelsesformand Asbjørn Hansen har godkendt dette telefonisk d.7/9 2016, og resten af 

bestyrelsen har ligeledes godkendt tallene på indeværende bestyrelsesmøde. 

 Kapacitet 2017/18: Som tidligere år foreslår ledelsen, at vi fastholder 5 klasser som vores 

kapacitet. Dette er meddelt fordelingsudvalget. Til orientering kan nævnes at Frederikshavn 

Gymnasium, har givet udtryk for, at de ønsker at sætte STX-kapaciteten ned fra 8 til 7 

klasser. 

 Studieretninger: der gives en grundig orientering på næste møde 

 Opera-tur: det er helt forrygende. I år er vi oppe på 325 elever og ca. 20 medarbejdere. 

 

5) Ferieplan for skoleåret 2017-18 (bilag 6) 

Særligt kan bemærkes at vi får en ekstra ferieuge. Det skyldes årshjulet, solen, månen og 

stjernerne, og det gentages ca. hver 7. år. 

Grundlovsdag fremgår ikke som en feriedag, da den ligger i eksamensperioden og alligevel altid 

friholdes af eksamenskontoret.  

 

6) Drøftelse af fremtidig udsendelse af bestyrelsesmateriale pr. post 

Lars Jørgensen: er der nogen af jer der har behov for at få det tilsendt i papirform?  

Bestyrelsen konkluderede at det er i orden, at undlade udsendelsen i papirform. Fremadrettet 

procedure er da, at dagsorden med bilag tilsendes pr. mail som hidtil. Ved mødestart ligger der 

et udprint af dagsorden og alle bilag til alle bestyrelsesmedlemmerne. Ønskes en papirudgave 

tilsendt henvender man sig til skolens kontor, der sørger for dette. 

 

7) Kommende bestyrelsesmøder, alle kl. 16: 

 d. 16.11. og d. 15.12. (der er julefrokost bagefter). 

 

8) Evt. 

Bendt Danielsen: hvad er status på Visionsseminaret/-arbejdet. 

Lars Jørgensen: det blev samlet op af Anne-Mie Nielsen på et bestyrelsesmøde i foråret, og der 

er rigtig meget der allerede er i gang. Vi har dog lagt en dæmper på processen og fokuserer på 

implementeringen af den nye reform og de omfattende besparelser, der er varslet. 

 



Dan Andersen: jeg havde nok set at det endte ud i et dokument – hvad er visionen og hvordan 

skal vi komme derhen? – altså input til en proces vi senere så skal tage stilling til. 

Pernille Sørensen: det er et strategisk dårligt tidspunkt at tage den op pga. det kommende 

reformarbejde. Det kan give bagslag men ikke megen gevinst. 

Dan Andersen: min erfaring er at der kan være meget sammenhængskraft i sådan en vision. Jeg 

synes faktisk det kan være et godt tidspunkt……. Det skal ikke nødvendigvis være så konkret. 

Lars Jørgensen: den måde jeg tænker på det, er i særlig grad at vi har fået revideret vores 

værdigrundlag, og dermed skærpet vores profiler – det er vores DNA. Processen er bestemt 

blevet til noget. Den har taget afsæt i det værdisæt vi har – det er autentisk. Vi har faktisk noget 

der virker. 

Kirsten Tranekær: det kan jo så være, at vi skal kigge på den nye reform og tænke den ind i 

værdigrundlaget. 

Pernille Sørensen: det er en god ide, men pt. er der stadig stor usikkerhed om indholdet – vi 

kender det nok først til maj/juni når de nye læreplaner kommer. 

Lars Jørgensen: jeg vil gerne gentage, at det er en fantastik kvalitet at alle i huset er enige om 

ikke at ville ramme undervisningskvaliteten. Man læner sig ikke tilbage og siger ”så får de hvad 

de betaler for”. Der er stor samklang for at fastholde kvaliteten – derfor skal vi så helst ikke gå 

ud og udfordre på nuværende tidspunkt. 

Anni: elevråd, lærer, bestyrelse – det er et vigtigt stykke kulturarbejde at vi tager det op løbende 

– er der samklang med værdigrundlaget? 

Bendt Danielsen: hvilken pædagogik udøver vi på gymnasiet?  Præstationspædagogik eller 

læringspædagogik. Jeg kunne godt tænke mig, at få diskussionen på et af de kommende møder. 

Der er enighed om at tage det op. Lars Jørgensen samler lidt baggrundsmateriale til udsendelse 

inden mødet. 

Luna Mølgaard: ”Stille perfektionister” – kan vi få noget mere af det? Eleverne efterspørger det. 

Lars Jørgensen: det er dejligt at eleverne vender positivt tilbage. Kunne det være interessant at 

høre lærerne fortælle om det på et bestyrelsesmøde? – samstemmende ja. 

Luna Mølgaard: er det her vi skal snakke mikrobølgeovn og gardiner? Lars Jørgensen: vi vender 

det med pedellen. 

 

Således opfattet  

John Pristed 


