
 

 

  

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 6. juni 2016  
 

Til stede: Formand Brian Bertelsen, næstformand Jens Arne Hedegaard, Jørgen Dyrskjøt Thorsen, 

Lars Bodum, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, elevrepræsentant Caroline Brødslev (2.b). Desuden 

deltog rektor Per Knudsen, økonomimedarbejder Birgitte Tolborg samt vicerektor Thomas Svane 

Christensen. 

 

Afbud fra: Vibeke Gamst og Hanne Christensen. 

Fravær uden afbud: Hans Bak (3.e). 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Formanden gennemgik dagsordenen, hvor der ikke var tilføjelser. Dagsordenen blev herefter 

godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Budgetopfølgning 1. kvartal. 

Budgetopfølgningen var rundsendt på forhånd og Birgitte Tolborg gennemgik de enkelte poster og 

de mindre afvigelser, der kunne konstateres for 1. kvartal. Enkelte medlemmer af bestyrelsen 

spurgte oplysende ind til posternes indhold, men ellers var der ikke nævneværdige bemærkninger. 

Bestyrelsen kunne konstatere, at der ikke umiddelbart synes at være afvigelser, der giver 

anledning til bekymring ift. årets budget. 

 

4. Personalepolitik 

Thomas Svane redegjorde for processen med udarbejdelsen af den nye løn- og personalepolitik, 

der var udsendt til bestyrelsens medlemmer. Den nye løn- og personalepolitik er blevet 

udarbejdet i skolens udvidede samarbejdsudvalg (USU) gennem hele skoleåret og desuden blevet 

detailbehandlet i mindre arbejdsudvalg. Bestyrelsen godkendte efterfølgende løn- og 

personalepolitikken. Den nye løn og personalepolitik vil blive offentliggjort på skolens hjemmeside 

senest ved opstart af skoleåret 2016/17. 

 

5. Skitse til resultatlønskontrakt 2016/17 

Der forelå en skitse til indholdet af rektor og den øvrige ledelses resultatlønskontrakt for skoleåret 

2016/17. Rektor gennemgik de enkelte punkter. Efter weekendens politiske forlig blev det 

besluttet, at der skulle tilføjes et punkt vedr. forberedelse af implementering af den forestående 
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gymnasiereform. Afslutningsvist påpegede rektor, at vægtningen med fordel kunne justeres fra 

elevoptag til pædagogiske udviklingsområder, således at der kom en mere ligelig fordeling af de to 

centrale udviklingspunkter.  

 

Bestyrelsen var indstillet på at overveje fordelingen og kom med enkelte forslag til justeringer, 

samt en diskussion af forholdet mellem kvalitative og kvantitative mål i en resultatkontrakt. 

Det endelige forslag inkl. tilføjelse med implementering af gymnasiereformen, der forventeligt 

placeres i basisrammen, sendes til formandskabet i den kommende uge. 

 

 

6. Tilbud på videoovervågning 

Rektor redegjorde for undersøgelsen af muligheder på området, hvor der var søgt assistance på 

folkeskoleområdet i byen. Efter denne feedback var valget af juridiske årsager faldet på udvendig 

videoovervågning, hvor der var indhentet tilbud på forskellige opsætninger. Rektor gennemgik 

priser og logikker i forhold til tilbuddene. Næstformanden foreslog, at der blev indhentet et 

yderligere tilbud fra et andet firma. Bestyrelsen gav efterfølgende formandskabet og rektor 

mandat til at gå videre med indhentning af yderligere tilbud og efterfølgende indgåelse af aftaler 

inden for den prisramme, der blev skitseret. 

 

7. Gymnasiereformen 

Rektor redegjorde for det umiddelbare indtryk af gymnasiereformen, der var blevet vedtaget tre 

dage tidligere. Først og fremmest blev optagelseskravene gennemgået, hvor der er nogle forskelle 

mellem STX og HF, som vi skal være opmærksomme på. Grundlæggende er det ikke ledelsens 

opfattelse, at de nye optagelseskrav vil få en signifikant negativ betydning for BG’s ansøgnings- og 

optagelsessituation. Der er dog naturligvis stadig usikkerhed omkring selve implementeringens 

effekter. Rektor fortsatte efterfølgende med at skitsere grundtrækkene i reformen: 

- Et kortere grundforløb med fokus på elevernes afklaring. 

- AP og NV tæller med i gennemsnittet. 

- Større mulighed for samlæsning, men stadig med studieretningstoning. 

- Færre studieretninger (18 mulige på stx) med to centrale fag på A-A eller A-B-niveau. 

- Styrkelse af vejledningsdelen i studieretningsprojektet og mundtligt forsvar (inkl. 

grundlæggende metodiske og videnskabsteoretiske refleksioner). 

- Særlige indsatsområder: Matematik, fremmedsprog og styrkelse af den skriftlige dimension i 

alt. 

- Et nye skel mellem begreberne fordybelsestid og uddannelsestid. 

- Idræt bliver et prøvefag på samme vis som de øvrige fag. 

 

Specifikt for HF: 

- Mulighed for optag direkte fra 9. klasse til akademi- og professionsuddannelser. 
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- Etableringen af fagpakker (i stil med BG’s nuværende udbud) 

- Ændrede prøveformer 

- Universitetsadgang via supplering 

 

Indholdet af reformen træder i kraft med skoleåret 2017/18, dog ikke i forhold til 

optagelseskravet, hvor det først bliver gældende fra 2019. 

 

Dette gav efterfølgende en diskussion ang. udfordringer i forhold BG’s fremtidige situation – og 

gymnasiets udfordringer i det hele taget i forhold til forligspartiernes fokus på 

erhvervsskoleområdet. Der var i forhold til indholdet af reformen en grundlæggende frygt for, at 

den faglige styrkelse, der omtales adskillige gange i reformen, i virkeligheden vil komme til at 

svække de fagområder (og de elever) det omhandler.  

 

Implementeringsarbejdet starter op med opstart af skoleåret 2016/17, da studieretningsudbuddet 

for 2017/18 skal vedtages i efteråret 2016. 

 

8. Orientering om de første eksaminer og om dimissionen d.24.6. med prisoverrækkelser mm. 

Thomas Svane redegjorde for eksamensperioden, hvor alle skriftlige prøver er gennemført på 

meget tilfredsstillende vis. Det har været en succes at lade eleverne ”sidde tiden ud”, hvilket 

naturligvis vil blive yderligere evalueret, når de skriftlige karakterer kommer ind. Desuden blev 

udnyttelsen af eksamensperioden også drøftet, idet BG har været på forkant i forhold til at 

udnytte prøveperioden til at afvikle undervisningselementer. 

 

I forbindelse med den forestående dimission er der i år blevet oprettet en ny pris. Vi har af 

prisoverrækkelser årets student, årets BG ambassadør og nu også årets kammerat, der er 

sponseret af LandBo Nord. Det er ledelsens indstilling, at vi nu har et godt og tilstrækkeligt udvalg 

af priser til vores studenter.  

 

Derudover forventes dimissionen at forløbe på samme måde som tidligere. 

 

9. Orientering om opstart i august for de nye elever og om det faktiske resultat af elevfordelingen i 

år. 

Rektor redegjorde for den faktiske elevfordeling. Som forklaret på forrige møde, var der 

oprindeligt fordelt 13 elever til BG, men som følge af klageproceduren er antallet nu nede på ca. 5 

elever, der reelt set ender med at blive flyttet. 

 

Opstarten af det nye skoleår vil ligne de tidligere år. Bestyrelsen blev orienteret om skolens 

introduktionsplan for de nye elever. 

 

10. Siden sidst  
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 Ministerbesøg på BG 

Undervisningsminister, Ellen Thrane Nørby, var på besøg på Brønderslev Gymnasium og HF og 

hun snakkede med både elever, lærere og ledelse. Det var en god dag, hvor der bl.a. blev 

drøftet geografisk spredning af ungdomsuddannelser, lokale kvaliteter, elevfordeling og 

taxameterprincipper. De deltagende parter fik ros fra rektor for deres indsats på dagen, hvor 

det havde været rart at fornemme, at ministeren havde forståelse for de lokale udfordringer, 

der gælder i BG’s situation. 

 

 Kørselstakster og forsikringsmæssige forhold ifm. medarbejderes kørsel for skolen  

Opfølgning på et punkt fra forrige bestyrelsesmøde. Det står klart, at BG opfylder alle 

ministerielle krav til anvendelse af kørselstakster og forsikringsmæssige forhold. Formanden 

ønskede, at punktet bliver taget op på et kommende bestyrelsesmøde, idet han ønskede en 

yderligere afklaring af de juridiske rammer ift. forsikringsmæssige forhold ved medarbejderes 

kørsel til eksterne aktiviteter. 

 

 Narkorazzia på BG 

Skolen havde haft besøg fra hundepatruljen, som et led i vores nul-tolerance politik i forhold til 

euforiserende stoffer på skolen. Der blev ikke fundet ulovlige stoffer på skolen og rektor 

understregede, at vi forventer et lignende besøg i efteråret. 

 

11. Behandling af øvrige spørgsmål, der kræver bestyrelsens godkendelse. 

Intet til dette punkt. 

 

12. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Intet til dette punkt. 

 

13. Eventuelt 

Formanden redegjorde for formandskabets deltagelse i konferencen ”Bestyrelserne i front”, der 

havde til formål at højne kvaliteten i bestyrelsesarbejdet i gymnasiet. 

Slutteligt blev den fremtidige placering af 10. klasses-centret i Brønderslev drøftet, hvor Jørgen 

Dyrskjøt redegjorde for kommunens forventede implementeringsplan. 

 

Ref: TC 


