
 

 
  

 
 
 
 

Beslutningsreferat fra temadag tirsdag den 13. sept. 2022 kl. 15 
  
Til stede: Brian Bertelsen, Jeppe Emmersen, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Mathias Christensen, Per 
Kjeldsen, elevrepræsentanterne Hiwa Bahrouz van Schayk (2.c), Kristine Astrup (2.b) samt 
medarbejderrepræsentanterne Benny Bak Larsen og Karina Bredsgaard Thomsen. Desuden deltog 
rektor Per Knudsen og vicerektor Søren Kveiborg samt uddannelseslederne Joan Gjerlev og Pernille 
Dahl. 
 
Afbud fra: Jens Arne Hedegaard 
 
 

1. Fagligt program 
15.00 – 16.00:  Hvad vægter eleverne når de vælger ungdomsuddannelse, herunder konkret BG. 

Oplæg ved UU-vejleder Christina Grøn og efterfølgende drøftelse. 
16.30 – 17.15: Struktur og opbygning af stx og hf på BG – ledelsen holder oplæg og besvarer 

spørgsmål. 
STX: Generelt om stx, obligatoriske fag og valgfag, grundforløbet, studieretninger, 
flerfaglighed (herunder studieretningsprojektet). 
HF: Generelt om hf, obligatoriske fag og valgfag, professionsrettede fagpakker, 
projekt- og praktikforløb, semesteropdeling, større skriftlig opgave. 

17.15 – 18.00:  Bestyrelsens rolle i gymnasiets arbejde med bæredygtighed og grøn skole. 
 
 

2. Hvad vægter eleverne når de vælger ungdomsuddannelse 
UU-vejleder Christina Grøn fremlagde relevante lokale statistikker over de unges valg af 
ungdomsuddannelse. I forbindelse med den efterfølgende drøftelse, hvor en del af diskussionen 
kredsede omkring de politiske målsætninger vedr. uddannelsesvalg, blev det besluttet, at 
formandskabet og ledelsen fortsat skal arbejde på, at kommunens politiske beslutningstagere har blik 
for kombinationen af gymnasieuddannelse og erhvervsuddannelse, hvor erhvervsuddannelsen med 
fordel kan sættes i forlængelse af gymnasieuddannelse. Drøftelserne med Christina Grøn bekræftede 
bl.a., at BG’s indsatser over for folkeskolens 6. kl. og 8. kl. skal fortsætte, da de er med til at give de 
unge indsigt og klarhed ift. deres uddannelsesvalg. 
 

 
 
3. Struktur og opbygning af stx og hf på BG 

Uddannelseslederne Joan Gjerlev og Pernille Dahl orienterede om henholdsvis hf og stx, herunder om 
uddannelsernes opbygning og udbuddet af fagpakker, studieretninger og valgfag. Punktet var et 
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orienteringspunkt, der havde til formål at oplyse bestyrelsesmedlemmerne. Der blev derfor ikke truffet 
beslutninger. 
 
 

4. Bestyrelsens rolle i gymnasiets arbejde med bæredygtighed og grøn skole 
Formand Brian Bertelsen redegjorde for, hvorledes punktet skal ses i sammenhæng med sidste 
bestyrelsesseminar, hvor bestyrelsen blev orienteret om igangværende grønne initiativer. Det blev 
besluttet, at bestyrelsen i den kommende periode skal bidrage til en bæredygtig skole på følgende fire 
områder: 
 

1. Bæredygtig drift 
Bestyrelsen skal sætte fokus på energiforbrug, herunder f.eks. produktion af strøm fra 
solceller, monitorering af forbrug mm. Affaldssortering skal også fortsat være et tema. 

2. Grønt fokus i fagene 
Bestyrelsen skal medvirke til, at det er muligt for lærerne at gøre bæredygtighed til en del 
af almendannelsen og det faglige fokus, herunder f.eks. at prioritere elevaktiverende tiltag 
højt. 

3. Bæredygtighed som profilering 
Bestyrelsen skal understøtte arbejdet med grøn skole, så der fortsat er en progression ift. 
opnåelse af Friluftsrådets grønne flag. Bestyrelsen skal bidrage til, at bæredygtighed bliver 
et centralt element i skolens vision og værdisæt. 

4. Samarbejde om grønne initiativer med skolens interessenter 
Bestyrelsen skal medvirke til, at der er et konstruktivt samarbejde med Brønderslev 
Kommune. Bestyrelsen kan også medvirke til at etablere konkrete samarbejder med f.eks. 
skolens naboer. 
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