
 

 
  

 
 

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 1. febr. 2022 kl. 15 
  
Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jeppe Emmersen, Jørgen 
Dyrskjøt Thorsen, Vibeke Gamst, Peter H. S. Kristensen, elevrepræsentanterne Laura Husted (3.d) og 
Viktor Funch (2.u) samt medarbejderrepræsentanterne Sara Hjort Østergaard og Erik Baisgaard. 
Desuden deltog økonomimedarbejder Birgitte Tolborg, rektor Per Knudsen og vicerektor Søren 
Kveiborg.  
 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev udvidet med et enkelt punkt (punkt 5). Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 
 

2. Renovering af elevtoiletter, stillingtagen til tilbud 
Formand Brian Bertelsen orienterede bestyrelsen om processen bag indhentning af tilbud: Rundsendte 
bilag er det billigste af indkomne tilbud. Der er udarbejdet et tillæg til tilbuddet, hvor enkelte 
ændringer, der kan give en besparelse, er beskrevet. Arbejdet er planlagt til at finde sted i 
sommerferien, men kan igangsættes allerede i uge 8, hvis det ønskes. 
Næstformand Jens Arne Hedegaard mindede efterfølgende bestyrelsen om, at der er afsat midler i 
budgettet. Dog overstiger tilbuddet det budgetterede med cirka tkr. 500. 
Medarbejderrepræsentant Sara Hjort Østergaard inddrog tillægget i debatten og argumenterede for, 
at den billigere løsning med mindre pladskrævende kabinevægge er at foretrække – dels pga. prisen og 
dels pladsforholdene. 
En enig bestyrelse besluttede at sætte arbejdet i gang, som beskrevet i det fremlagte tilbud med tillæg 
fra MJ-Byg.  
 

3. Orientering fra formandskab og ledelses møde med kommunen d. 24. januar 
Formand Brian Bertelsen orienterede bestyrelsen: Mødet er planlagt til at finde sted årligt, men pga. 
corona blev sidste års møde aflyst. Udover formandskabet, rektor og vicerektor deltog borgmester 
Mikael Klitgaard og formand for børne- og skoleudvalget Bettina Kjeldsen samt forvaltningen 
repræsenteret ved Søren Steensen, Vibeke Post Madsen, Lene Faber, Stig Pedersen og Carsten Otte. 
Samarbejdet er meget konstruktivt, og der er en høj grad af lydhørhed. Samarbejdet med UU styrkes 
ved bl.a. at hæve mødefrekvensen til 2 årlige møder og knytte tættere bånd med UU i Hjørring 
Kommune. Både politikere og forvaltning anerkender BG’s ønske om at STX og HF prioriteres højt i 
uddannelsesvejledningen – EUD kan godt betragtes som en overbygning til en gymnasial uddannelse. 
Kommunen kan medvirke til at samarbejdet med lokale virksomheder styrkes – der er allerede et godt 
samarbejde med Brønderslev Forsyning, men der kan også etableres samarbejde med andre for at få 
endnu mere fokus på STEM-kompetencer. Som gymnasium gjorde vi også opmærksom på vores ønske 
om, at kommunen bidrager økonomisk til en stødt voksende psykologordning. 
Rektor Per Knudsen supplerede med seneste nyt fra Region Nordjylland om kapacitetsfastsættelsen, 
hvor regionen indstiller til ministeriet, at både Nørresundby Gymnasium og Aalborg Katedralskole får 
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sænket deres kapacitet, hvilket kan få betydning for gymnasievalget for unge i specielt Pandrup- og 
Aabybro-områderne – måske vil flere fra disse områder fremover vælge BG. 
Peter H. S. Kristensen gjorde efterfølgende opmærksom på, at der allerede findes ordninger i det 
offentlige behandlingssystem, hvor unge kan få gratis psykologhjælp. Rektor Per Knudsen svarede til 
dette, at gymnasiets psykolog allerede henviser til dette system, men at der er store omkostninger for 
BG til betaling af psykologen.  
 

4. Orientering om corona-situationen på BG 
Rektor Per Knudsen orienterede kort om corona-situationen: Før jul var der meget lidt smitte på 
gymnasiet. Det har dog ændret sig meget siden. To klasser har i løbet af januar været sendt hjem til 
fjernundervisning fordi smittetallet i klasserne var så højt, at undervisningen ikke kunne gennemføres 
på skolen af både pædagogiske og sundhedsmæssige grunde. Det er primært 1. årgang, der bliver 
smittet – om det skyldes, at der kun er meget få i denne årgang der har fået tredje stik, vides ikke, men 
det er et faktum, at smitte fra mindre søskende ofte gives som forklaring når der foretages lokal 
smitteopsporing. Lærerne er nu også ramt af smitte – de seneste 10 dage er 8 lærere testet positiv.    
 

5. Drøftelse af lukket punkt 
En enig bestyrelse har besluttet, at punktet er lukket, og at der derfor ikke føres referat. 
 

6. Eventuelt 
Næstformand Jens Arne Hedegaard gjorde opmærksom på, at NIH’s bestyrelse har behov for at kende 
tidspunkt for oplægget om ungdomskulturer den 7. marts ved bestyrelsesseminaret, da det er aftalt, at 
de skal være med til det. 
Peter H. S. Kristensen fremlagde afslutningsvist et ønske om, at der på et kommende bestyrelsesmøde 
diskuteres om det vil være muligt at udleje lokaler til eventuelle satellitter af f.eks. eksisterende 
velfærdsuddannelser.  
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