
 

 
  

 

 
Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2020 kl. 15 
  
Bemærkning: Mødet er afholdt virtuelt. 
 
Til stede: Formand Brian Bertelsen, Vibeke Gamst, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, Jeppe Emmersen, 
elevrepræsentanterne Caroline Holm (3.e) og Rasmus Sindberg (3.c) samt 
medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. Desuden deltog rektor Per 
Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg og vicerektor Søren Kveiborg. Jens Skadhauge fra 
Krogh Madsen deltog under pkt. 4.  
 
Afbud fra: Næstformand Jens Arne Hedegaard og Peter H. S. Kristensen. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Til punkt 4 ”Licitationen vedr. renovering af bygningen og det videre forløb” var Jens Skadhauge 
inviteret til deltagelse fra kl. 16.00. Det blev aftalt, at punkt 4 skulle placeres blandt de øvrige 
punkter, så det kom til at passe med tidspunktet for hans deltagelse. Dagsordenen blev godkendt. 

 
2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

Udskudt til næstkommende møde med fysisk fremmøde. 
 

3. Budgetopfølgning 1. kvartal 
Økonomimedarbejder Birgitte Tolborg fremlagde budgetopfølgning for 1. kvartal: Resultatet er bedre 
end forventet bl.a. pga. en merindtægt på grundtilskuddet, der er begrundet i en forhøjelse af 
udkantstilskuddet i forbindelse med vedtagelse af ændringsforslaget til finanslovsforslaget for 2020. 
Derudover skyldes resultatet en række besparelser på rejseaktivitet og efteruddannelse, der pga. 
COVID-19 ikke har fundet sted. Rejseaktivitet ifm. studieture er udskudt til 3. kvartal. Efter 
sommerferien forventer vi at starte med 4 1.g-klasser samt 2 1. hf-klasser. I budgettet for 2020 er den 
planlagte ombygning ikke indarbejdet. Såfremt næste etape af ombygningen udføres i sommeren 
2020, forventes det, at min. 20% af den samlede udgift vil påvirke driftsresultatet i år. 
Formanden takkede for gennemgangen og spurgte, om elevtallet vil blive påvirket yderligere af evt. 
omfordeling. Rektor Per Knudsen svarede hertil, at der ikke bliver flere elever omfordelt, men at 
elevtallet stadig kan påvirkes af elevers omvalg, og nævnte som et eksempel, at to elever har valgt at 
forlænge deres ophold på efterskole fra 9. klasse til 10. klasse. COVID-19 er angivet som årsag til 
omvalget. Derudover forventes lidt flere tilmeldinger til HF. 
 

4. Licitationen vedr. renovering af bygningen og det videre forløb. 
Formand Brian Bertelsen indledte punktet og bad Jens Skadhauge om at redegøre for forventningerne 
til markedet og til renoveringsprojektet. Jens Skadhauge redegjorde: Under corona-krisen har priserne 
været stærkt stigende. Det prisniveau, der er budgetteret med, har ikke matchet det reelle niveau. 
Med de mange offentlige projekter forventes det, at prisniveauet holdes i en periode på 2-3 år. Det var 
et håb, at lokale håndværkere ville byde ind på opgaven. Det er heldigvis sket, og indtrykket er, at de 
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har arbejdet meget seriøst med prissætningen. Alt i alt overskrider budene budgettet med 1,3 mio. kr. 
Særligt renoveringen af teknik, som ventilation og el, er blevet dyrere end forventet. Derudover har 
ventilation af lærerværelset ved en fejl ikke været med i udbudsmaterialet, da lærerværelset viste sig 
kun at være delvist renoveret under sidste fase. Skadhauge anbefaler ikke at forsøge at forhandle 
håndværkerudgiften ned, da det ofte medfører, at kvaliteten af arbejdet sænkes til et niveau, der er 
langt lavere end det, der reelt spares. 
Formanden mindede efterfølgende om, at budgetoverskridelsen er over det niveau på kr. 500.000, 
som formandskabet har fået bemyndigelse til acceptere, og lagde derfor op til drøftelse: Jørgen 
Dyrskjøt Thorsen giver udtryk for, at processen bør fortsætte, da der ikke er tegn på, at det vil blive 
billigere. Dette synspunkt bakker Vibeke Gamst op om og supplerer med sin viden fra Aalborg 
Kommune og Region Nordjylland om et lignende højt prisniveau på byggeprojekter. Jeppe Emmersen 
forholder sig skeptisk til prisniveauet, men mener samtidig, at det vil være for usikkert at udskyde 
renoveringen. Medarbejderrepræsentant Erik Baisgaard udtrykker sin skepsis samt bekymring for 
skolens samlede resultat og anbefaler, at byggeprojektet udskydes, og at det i stedet prioriteres at 
indfri dyr gæld. Medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard deler bekymringen, men bakker op 
om at fortsætte processen. Rektor udtrykker sin skepsis over for prisniveauet og gør opmærksom på, 
at der i et forsøg på at holde priserne nede er givet tilladelse til, at renoveringsperioden kan strække 
sig tre uger ind i det nye skoleår til gene for specielt lærere og elever. Jens Skadhauge vil i den 
forbindelse sikre sig, at håndværkerne arbejder hele juli måned, så projektet afsluttes som aftalt. I sit 
fravær udtrykker næstformand Jens Arne Hedegaard gennem rektor sin opbakning til at fortsætte 
processen. 
Formanden bad i forlængelse af ovenstående alle stemmeberettigede om at udtrykke deres holdning: 
Sammen med flere andre udtrykker elevrepræsentanterne et aktuelt behov for renovering af 
undervisningslokaler, men de deler også medarbejderrepræsentanternes skepsis ift. prisniveauet. Dog 
bakker de begge op om at fortsætte processen. 
Formanden spurgte afslutningsvist ind til konkret skepsis hos medarbejderrepræsentant Erik 
Baisgaard, der sammen med den øvrige bestyrelse accepterede, at processen kan fortsætte. 
 

5. Resultatlønskontrakt 2020-21 - udkast til resultatmål 
Formanden indledte punktet med at gøre opmærksom på opbygningen af resultatlønskontrakten, 
herunder opdelingen i en ekstraramme med obligatoriske ekstramål og en basisramme med 
beløbsstørrelser på henholdsvis kr. 40.000 og kr. 60.000. 
Rektor gennemgik udkastet med særlig fokus på basisrammen: Efter aftale med formandskabet er 
detaljeringsgraden i den nye kontrakt mindre end tidligere, både målbeskrivelserne og 
opgørelsesmetoden. Der er fortsat fokus på pædagogisk udvikling, og i samarbejde med det Udvidede 
Samarbejdsudvalg (USU) er der foretaget en kobling mellem elevernes læring og lærernes trivsel under 
overskriften ”Den gode arbejdsplads”. Nogle punkter i udkastet er forlængelser af målsætninger fra 
dette skoleår, hvor særligt COVID-19 har umuliggjort indfrielse af mål. 
Formand Brian Bertelsen bad bestyrelsen kommentere: Vibeke Gamst bifalder den mindre 
detaljeringsgrad. Jeppe Emmersen fremhæver punkt 4.1.3 (Pædagogiske indsatsområder) som vigtigt 
og anerkender, at der ikke nødvendigvis skal opstilles indikatorer og måles på alting, da resultaterne af 
handlinger ofte først kan spores efter flere år og ofte være afhængige af årgangene, der optages på 
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gymnasiet. Medarbejderrepræsentant Erik Baisgaard bidrager med sin viden om den påbegyndte 
proces i USU, som han synes er startet godt. Medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard 
tilslutter sig dette. 
Formand Brian Bertelsen opsummerede, og en samlet bestyrelse bakkede op om punkterne i udkastet. 
Formanden orienterede efterfølgende om en foreslået vægtning af punkterne i kontrakten og indbød 
til kommentering: Jeppe Emmersen foreslår, at særligt punkterne 4.1.3 (Pædagogiske indsatsområder) 
og 4.1.5 (Arbejdsmiljø) vægtes højt. Formand Brian Bertelsen foreslår, at også 4.1.2 (Elevrekruttering) 
vægtes højt. 
Afslutningsvis blev den samlede bestyrelse hørt om den foreslåede vægtning, og da der ikke var 
yderligere kommentarer, blev følgende vægtning besluttet: 
Basisramme: 10% (4.1.1), 30% (4.1.2), 30% (4.1.3), 10% (4.1.4), 20% (4.1.5) 
Ekstraramme: 20% (4.2.1), 20% (4.2.2), 20% (4.2.3), 40% (4.2.4) 
Som afslutning på punktet gjorde bestyrelsesformanden opmærksom på, at rektor fremover er den 
eneste i ledelsen, der er omfattet af kontrakten - uddannelsesledere og vicerektor er nu ansat på den 
nye cheflønsaftale uden resultatløn. 
 

6. Generel drøftelse af corona-situationen på BG 
Rektor Per Knudsen orienterede: BG har været forskånet for smittede, bortset fra starten af 
nedlukningen, hvor en rengøringsassistent var sygemeldt med en COVID-19 diagnose. Vi er godt i gang 
med genåbningen, og efter genåbningen for 2. hf og 3.g er øvrige elever nu også tilbage på skolen. Kun 
elever i 2.hf og 3.g har eksamensbegivenheder. De skriftlige eksamener er overstået med fuldt 
fremmøde, og tilbage er kun 2 mundtlige eksamener for 2. hf og én mundtlig for 3.g. Det har været en 
turbulent periode, hvor Undervisningsministeriet til tider har været på slingrekurs, hvilket har medført 
et stort administrativt arbejde med omfattende ændringer i skema og eksamensplan. Ministeriet har 
til stor glæde for eleverne netop vedtaget, at den traditionelle studenterkørsel tillades. Til gengæld 
tillades den traditionelle dimission ikke – den gennemføres klassevis med tre pårørende i seancer á 45 
minutter, hvor både festsal og kantineområdet benyttes, så der skiftevis afholdes dimission og gøres 
rent i de to områder. Der uddeles legater, men formentlig uden deltagelse af giverne. De første 
studenter udklækkes over en længere periode end normalt. På BG fejres de første studenter den 17. 
juni og de sidste den 24. juni. Der er endnu ikke afklaring vedr. skolestart i august. 
På opfølgende spørgsmål fra elevrepræsentanterne Caroline Holm og Rasmus Sindberg svarede rektor, 
at Undervisningsministeriets formulering ”deltagelse af cirka tre pårørende ved huepåsætning” kan 
tolkes således, at f.eks. i familier med 5 i husstanden er alle velkomne, men at der vil komme en lokalt 
fortolket øvre grænse, som meldes ud senere. 
På formandens opfordring til spørgsmål og kommentarer spurgte Vibeke Gamst til organisationens 
læring ifm. nedlukning og nødundervisning, hvortil rektor svarede, at der særligt indenfor de virtuelle 
medier som f.eks. Teams er taget et kvantespring i implementeringen af denne for skolen nye 
platform. Ligeledes har der været gode erfaringer med virtuelle vurderingssamtaler, hvor særligt ’de 
stille elever’ har haft bedre mulighed for at udtrykke sig. Der skal i det kommende skoleår samles op 
på, hvilke initiativer fra nødundervisningen det er fornuftigt at videreudvikle på fremadrettet.  
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer.   
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7. Siden sidst 

- Vicerektor gennemgik skoleårets elevtrivselsmåling i en sammenligning med sidste skoleårs resultat 
og landsgennemsnit: For STX’erne har der været et mindre fald i trivslen siden sidste år, men dette fald 
er også sket på landsplan. For HF’erne er der også et mindre fald ift. sidste år på nogle områder, men 
sammenligningsgrundlaget på landsplan gør, at vi stikker positivt ud. På alle parametre ligger BG 
generelt på niveau med eller over landsgennemsnittet, og i en sammenligning med de nordjyske 
gymnasier er billedet det samme. Kun på få punkter overgås BG af andre nordjyske gymnasier. 
 
- Rektor orienterede om nyansættelser: Cecilie Bülow Andersen og Susanne Sørensen ansættes i faste 
stillinger med fagene hhv. engelsk / religion og historie / matematik. Begge tager pædagogikum i 
kommende skoleår. Derudover er fem årsvikarer forlænget i deres ansættelser primært pga. 
barselsorlov blandt de fastansatte. Ingen af de fastansatte stopper ved skoleårets afslutning. 
 
- Der henvises til orientering om eksamener og dimission under punkt 6. 
 
- Rektor orienterede om elevtilmeldinger og klassedannelse: Der er tilmeldt 98 elever til STX, der 
fordeles i 4 klasser. Der er tilmeldt 45 elever til HF, der fordeles i 2 klasser. Der er en forventning om, 
at antallet af tilmeldte til HF stiger en smule. 
 

8. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse  
Intet til dette punkt. 
 

9. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Intet til dette punkt. 
 

10. Eventuelt 
Formanden orienterede bestyrelsen om, at han efter aftale med Revision Limfjorden fratræder sin 
stilling som direktør i virksomheden med udgangen af maj. Fremadrettet benyttes mailadressen 
bnb@noachco.dk. 
Afslutningsvist ønskede formanden alle god sommer og mindede om, at næste bestyrelsesmøde er 
planlagt den 1. september til afholdelse på BG. 
 
Ref: SK 


