
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde på Dronninglund Gymnasium 200917. 

 

Til stede: Anni Pedersen, Hans Jørgen Andersen, Asta Skaksen, Asbjørn Hansen, Kirsten 

Tranekær, Steen Søgaard Petersen, Grete Runnom Kristensen, Pernille Dalbjerg Sørensen, 

Kristine Riis, Nikolaj Himmelstrup, Lars Jørgensen og John Pristed.  

Afbud fra: Steen Jensen , Dan Andersen 

Charlotte Weinreich Svendsen deltog under punkt 2, hvor hun orienterede. 

Referent: John Pristed 

 

Dagsorden: 

 

1) Meddelelser:  

• DG’s fremtidige visionsproces - første input fra Dan Andersen, UCN, på næste 

bestyrelsesmøde. 

Lars Jørgensen: Jeg foreslår en ”inspirationsrunde” frem mod vores næste visionsproces, 

hvor vi bordet rundt (de eksterne bestyrelsesmedlemmer der har lyst) fortæller om 

visionsprocesser på deres respektive arbejdspladser/udvalgsposter. Dan Andersen har 

indvilget i at lægge ud med en beskrivelse fra UCN på næste bestyrelsesmøde. 

• Ansøgning om studieretning med idræt B 

Studieretningen blev frataget os med den nye reform, og muligheden for den er flyttet til de 

tekniske gymnasier på trods af generel mangel på idrætsfaciliteter og undervisere – 

formodentlig et politisk forsøg på, at øge andelen af unge der tager en erhvervsrettet 

uddannelse. Efter massivt pres har undervisningsministeren dog indvilget i, at 20 STX-

gymnasier landet over kan få dispensation til oprettelse af en studieretning med Idræt B. Det 

forventes at 100-110 gymnasier vil ansøge om dispensation 

Grete Kristensen:  – er der sat særlige kriterier op for mulige kandidater?  Lars Jørgensen: 

– nej der er ikke sat nogle skarpe kriterier, men det er gymnasier, hvor idræt indtil nu har 

haft en særlig plads og en vis fordeling mellem land og by må forventes. 

• Elevfordeling i Region Nord: ny procedure (bilag 1) 

Vi har hidtil fået lov at beholde de elever der har søgt os med få undtagelser. I år har 

regionen som sådan dog oplevet store forflytninger, f.eks. en hel klasse fra Vesthimmerlands 

Gymnasium til bl.a. Fjerritslev Gymnasium 

Christian Warming, Aalborg Katedralskole, har udarbejdet et forslag til en ny procedure i 

forbindelse med elevfordelingen i 2018. På rektormødet d. 19/9 blev forslaget drøftet, og 

der var generel anerkendelse af indholdet, men ønsker om små justeringer – kunne man for 

eksempel nuancere gymnasiernes størrelse fra små og store til små, mellem og store?  Det 

ventes at kunne finde en form, der vedtages på næste rektormøde. Derved forventes det, at vi 

vil kunne beholde de elever der søger os. Vi har dog ingen forventning om, at vi kommer til 

at modtage elever, der måtte have søgt Aalborg gymnasier. 

 

• Finanslovforslag 2018. Omprioriteringsbidraget fortsætter frem til og med 2021 (2 % årligt).  

Udvidet med et år – nu til 2021. 

Ny målsætning vedr. erhvervsuddannelser fra 25 til 12,5 % af en ungdomsårgang. Fejl i tal 

– det er fra 25 til 22 %. 



• Vi har været nævnt i medierne i forbindelse med de nordjyske gymnasiers håndtering af 

elevfordelingen, og er blevet sat i en bås med lukningstruede gymnasier, hvilket jo er helt 

uden hold i virkeligheden. Heldigvis er vi blevet kontaktet af vores lokale journalist, Jørgen 

Ingvartsen, der undrede sig meget over TV2-Nord’s udlægning. Han tilbød Lars Jørgensen 

et interview med den rette vinkel. Så gjort og en meget fin artikel er kommet i de lokale 

aviser i vores optagsområde. (omdelt på mødet) 

Lars Jørgensen: jeg har også taget kontakt til Tino Pedersen – redaktionschef på TV2-Nord 

og tidligere elev på DG samt barndomsbekendt til mig. Han kommer på besøg i morgen 

(opfølgning på næste møde). 

 

2) Økonomi: 

• Strukturændringer ved Charlotte W.  

Charlotte Svendsen gennemgik, hvordan og hvorfor det oprindelige budget for 2017, p.g.a. 

pålagte strukturændringer fra ministeriet, er blevet ændret fra kolonne 1 til kolonne 2 i 

bilag 2. 

Det er vigtigt af påpege, at resultatet selvfølgelig ikke ændrer sig, der er blot tale om, at 

nogle af budgettallene helt eller delvist er flyttet til andre konti.  

 

Løn til lærere og ledelse (linie 6) er opjusteret med 445.000. 320.000 er flyttet fra løn til 

adm. (linie 8), da bibliotekarens løn nu skal bogføres sammen med løn til lærere og ledelse. 

35.000 er flyttet til adm.løn, da den del af Frank Olsen’s løn, der vedr. IT-servicering af 

adm. skal bogføres på adm.lønninger. Til sidst er den del af budgettet, der er afsat til 

fleksjob, der vedr. undervisningen, flyttet til ”løn til undervisning” (160.000 vedr. IT-

medarbejder). 

 

Løn til adm. (linie 8) er nedjusteret med 195.000. 90.000 er flyttet hertil fra linie 12, som er 

den del at budgettet til fleksjob, der vedr. administrativt personale. Og som nævnt er 35.000 

flyttet fra undervisning og 320.000 til undervisning. 

 

Linie 10, adm. fællesskaber, er flyttet til linie 62. 

 

Linie 11, bidrag til fleksjobordningen, er flyttet fra linie 67, da posten skal figurere sammen 

med lønudgifterne. 

 

Linie 12, fleksjob, er nu nulstillet, da budgetbeløbet er delt ud på henholdsvis adm. og 

undervisning. 

 

Det samlede budget på linierne 57, 64 og 65 (335.000) er nu fordelt på linie 57 og 65, da 

forplejning og gaver skal fordeles alt efter om det vedr. interne eller eksterne parter. 

Repræsentation og gaver linie 57 har nu et budget på 125.000 og posten indeholder 

forplejning og gaver til eksterne parter. Linie 65, personalegoder, har et budget på 210.000 

og indeholder forplejning og gaver til medarbejdere i huset. 

 

Pernille Sørensen problematiserer at linie 6 – ”løn” – består af en del flere elementer end 

den rene løn til det pædagogiske personale, og det derfor er vanskeligt at gennemskue 

udviklingen og det reelle indhold. Kan den lukkes lidt op i vores interne opgørelse? 

Asbjørn Hansen: kan vi lave en note? Charlotte W. Svendsen: det er et endog meget stort 

arbejde at udpensle til mindre grupper, da de i hverdagen alle går under et bestemt 

konteringsformål – men det kan lade sig gøre. 

Pernille Sørensen og Charlotte Svendsen snakker sammen om behov og muligheder. Vi 

orienteres på næste bestyrelsesmøde. 

 



 

• Forslag til revideret budget 2017 (bilag 2) 

Lars Jørgensen:  

Kontoskema/forbrugsrapport er knap så interessant på denne tid af året – mest et slags 

baggrundspapir. Vi ser derimod på budget-2017 

Jeg vil gerne fremhæve det der står på den sidste side i bemærkninger, hvor der forklares, 

hvorfor det reelle forbrug/regnskab afviger så meget fra det budgetterede som det gør. 

• Vi fastholder elevtallet over budgetteret 

• Vi har udført mere ekstern censur end vi har modtaget 

• Indregning af taxameter for lærer i pædagogikum (retur efter barsel) 

• Meget lavt sygefravær blandt al personale. 

• Rigtig god kontrol med over-/undertid, så det er på et meget lavt niveau 

• Øget afspadsering og lavt forbrug af vikarer 

• Besparelse på censur. 

• Besparelse på el og varme – energiforbedringerne begynder at slå igennem. 

• Besparelse på rengøring – pedel har gået det hele igennem med tættekam. 

 

Hvordan udnytter vi denne meget gunstige situation optimalt? Jeg har følgende 

tanker/grundholdninger: 

Der skal en del retur til medarbejderne, der er en væsentlig kilde til det gode regnskab (lavt 

medarbejdersygefravær) – det kan bl.a. håndteres ved at øge ny-løn puljen til personalet, da 

vi ikke kan lave en aftale der strækker sig frem i tiden. 

Imødekommelse af særlige ønsker fra elevside 

Køb af Uglebo – jeg er blevet mere og mere overbevist om at vi skal købe den – stående 

tilbud 350.000 (minus den ikke forbrugte forudbetalte husleje). Med vores nuværende pedel 

vil det være en overkommelig sag at udnytte 1.salen til sovesal m.m. Bilag 4a viser med al 

tydelighed hyttens berettigelse, og fagligheden i de derværende aktiviteter er også steget 

væsentligt – den er kommet under huden på folk. Ledelsen anmoder bestyrelsen om at 

undlade at spørge lærerne om, hvad de mener om et evt. køb af Uglebo. For få år siden, da 

købet blev drøftet første gang, gav det nogle meget uhensigtsmæssige og negative 

konfrontationer mellem nogle af lærerne. Der var dengang en tilspidset for/imod debat, som 

på ingen måde bør gentages, da den var skadelig for skolen. Derfor ønsker ledelsen en 

beslutning, der ikke baseres på lærerholdninger til et evt. køb. Lærerne skal med andre ord 

holdes helt ude af beslutningsprocessen. 
 

En enig bestyrelse bakker op om at Lars Jørgensen til næste bestyrelsesmøde indhenter et 

konkret købstilbud. 

Elevrådet der også er meget positivt indstillet kommer med en indstilling på næste 

bestyrelsesmøde. 

Af andre ønsker er nævnt: undervisningsmaterialer, de sidste vinduer, elevstole/-borde, 

optimering af lærerværelse 

Bemærkninger: 

Pernille Sørensen: – forklaringen på det gode regnskab bør udmeldes på et møde for alle 

medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at lærerne helst vil have pengene retur som mere tid, 

men det lader sig jo ikke gøre - derfor spørger vi hellere til fremtidsløsninger. 

Hans Jørgen Andersen:  – kan vi så ikke gå efter genansættelse? Lars Jørgensen - alle tegn 

viser at vi ikke kan forvente øget elevoptag og derfor heller ikke genansættelser. 

Lars Jørgensen:  jeg tør for nuværende til gengæld godt love at vi ikke skal rationalisere 

yderligere i næste budgetår, da vi jo netop tog ordentlig fat i indeværende budgetår. 

 

• Forbrugsrapport (bilag 3) 

• Bemærkninger (bilag 4) 



 Anvendelse af sommerhuset (bilag 4a) 

 

3) Nyt fra ER og medarbejdere 

Kristine og Nikolaj: vi undersøger, hvad vores muligheder for en comedy aften er. 

Vi deltager i den landsdækkende undervisningsnedlæggelse d. 5/10 grundet beskæringer i 

gymnasiernes rådighedsbeløb. Vi får bl.a. besøg af en repræsentant fra DGS. 

Pernille Sørensen: GL kører en kampagne lige for tiden for at påvirke besparelsesprocessen – 

vi i Nordjylland er desværre ikke hjemme på det tidspunkt grundet lokalt arrangement.  

 

 

4) Nyt fra skolen: 

• Stenlabyrint indviet - presse (bilag 5) 

John Pristed: Stenlabyrinten blev på fornemmeste vis indviet med taler, rundvisning, lidt vin 

og kransekage, foredrag og præsentation af hjemmeside. Der var mødt ca. 50 gæster op til 

arrangementet. Hjemmesiden ønskes fuldt udbygget til den kommende sommer, og vil da 

være en af de største sten- og informationssamlinger i Jylland. Labyrinten er nu også 

præsenteret i turistforeningens materiale. 

 

• Arrangement i Uglebo før første skoledag 

Kristine og Nikolaj: Elevrådet havde på pedel Erik Christensens opfordring flyttet det årlige 

arrangement, hvor de kommende 2. og 3.g’ere mødes aftenen inden skolestart, til 

bålpladsen ved ”Sommerhuset”. Det viste sig at være en meget stor succes med mere end 

100 fremmødte elever. Det hele foregik i den rigtige ”ånd” og om morgenen var alt ryddet 

og klar til de næste brugere. Det er bestemt ikke sidste gang vi gør det på den måde.  

• Orientering om fødselsdagsfesten og kom-hjem-fest 

John Pristed: Vi har efter flere års overvejelser/tilløb delt ”Fødselsdagsfesten” i to fester, 

primært fordi den havde fået en karakter, hvor den udviklede sig til en uskøn drukfest (især 

for 2.g-eleverne), og fordi formen medførte, at den ikke blev besøgt af ret mange tidligere 

elever – måske en 30 stykker af 4.g’erne. Den er nu delt til en fest (Fødselsdagsfesten), hvor 

de nuværende elever i et vist omfang kan få lov til at tage en ven med – det er et ønske der er 

poppet op med mellemrum. Den anden fest (Kom hjem fest) afvikles fredag op til påsken, og 

er kun for tidligere elever. 1.g-eleverne er værter for/ved denne fest, og de har bl.a. til 

opgave at finde ressourcepersoner/kontaktpersoner til alle klasser fem år bagud – herved 

håber vi på at skabe en ny tradition, hvor mange vil komme.  

Kristine: vi i elevrådet føler os ret underinformeret på dette område – vi forstår sådan set 

godt baggrunden, men det er lidt træls at vi skal høre det fra festudvalget. 

John Pristed: ja det har I ret i – det har ikke været hensigten at holde jer uden for, det var 

en fejl. 

• Elevtal/-bevægelser siden skolestart: 

 Pr. 8.9. i alt 482 elever 

 Elevændringer siden skolestart: 

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

 2g: 1 udmeldt (til EUX) 

 3g: 1 udmeldt (til enkeltfag) 

- Teatertruppen til årets forestilling er nu oppe på 130 deltagere 

- Opera-turen er nu ændret til en kulturtur, hvor der skiftes mellem kunstarter. På tre år 

vil eleverne så kunne opleve forskellige genrer. I år er der igen sat ny rekord! 370 elever 

+ 30 voksne, der drager afsted for at se balletten ”Nøddeknækkeren” d. 1. december. 

 

5) Ferieplan for skoleåret 2018-19 (bilag 6) 



Steen Petersen: Hvorfor er Grundlovsdag ikke med i ferieplanen? Lars Jørgensen: den ligger 

normalt i eksamensperioden, og da vi kan friholde den fra eksaminer, vil der ikke være et behov 

for en fridag, den sparer vi. Der er i øvrigt lidt bøvl på dagen grundet ringere bustransport. 

 

6) Kommende bestyrelsesmøder alle kl. 16: 

• d. 15.11. - forslag til datoer for næste års bestyrelsesmøder fremlægges - tag kalender med 

• d. 13.12.  

 

7) Evt. 

Intet at bemærke 


