
 

 

  

 

Referat fra bestyrelsesmødet torsdag den 16. februar 2017  
 

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

Vibeke Gamst, Hanne Christensen, Lars Bodum, Erik Baisgaard, Dorte Etzerodt, 

elevrepræsentanterne Alexander Pedersen (3.d) og Frederik Rosenkilde Andersen (2.c). Desuden 

deltog rektor Per Knudsen samt vicerektor Thomas Svane Christensen. 

 

Afbud fra: Ingen afbud 

 

Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Formanden bød velkommen til bestyrelsens nye medlem (Frederik Andersen, 2.c), og 

bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig kort. Under “Siden sidst” blev indføjet pkt. 5d 

“Busruter, markedsføring m.v.” og pkt. 5e: “Elevtælling februar og budget 2017”.   

Dagsordenen blev herefter godkendt. 

 

2. Underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde. 

Referatet blev underskrevet. 

 

3. Drøftelse af program for bestyrelsesseminaret d. 27. marts (inkl. pkt. 4) 

Formanden fremlagde det udsendte program for bestyrelsesseminaret. Revisor og BT deltager 

under første punkt. Lars Bodums punkt lægger måske op til nogle indsatsområder. Vibeke Gamst 

spurgte til muligheden for visualiseringer af elementer under seminaret til at støtte drøftelsen. 

Lars Bodum spurgte til fordelingen af tiden til de enkelte punkter. Dette førte til en drøftelse vedr. 

punkternes fordeling. Der var et generelt ønske om, at give mere plads til især bestyrelsens 

selvevaluering. Formanden mindede om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer forventes at have 

forberedt sig forud for selvevalueringen, hvilket vil give mulighed for at få nogle gode drøftelser på 

bordet. Hanne Christensen støttede behovet for at forlænge tiden til selvevalueringen, og 

bestyrelsen drøftede efterfølgende punkternes omfang – både kvalitativt og kvantitativt. Rektor 

konkluderede, at pauserne fint kunne være fleksible og der rykkes rundt i programmet, således at: 

Kl. 14.00: Lars Bodums oplæg om læringsmålene på universitetet  

Kl. 15.15-15.30: Et kvarters pause med kaffe og kage 

Kl. 15.30-17.30: Bestyrelsens selvevaluering  

Kl. 17.30-19.00: Gymnasiereformen  

Kl. 19.00 er der middag i skolens kantine.  

Formandskabet overvejer muligheden for at tilføje underspørgsmål til de overordnede spørgsmål.  

 

4. Drøftelse af bestyrelsesevalueringen på seminariet 

Der var ikke ønsker om andre tilføjelser end dem, der er nævnt under pkt. 3. 
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5. Siden sidst  

 Årets musical d. 9./10. marts 

Rektor fortalte bestyrelsen om årets musical ”Grease”, der blev afviklet til stor fornøjelse for 

både tilskuere og deltagere i sidste uge. Der har været ca. 70 aktive elever og lærere, hvilket 

har været meget positivt. Skolen har ændret strategien ift. de sociale arrangementer, således 

at rigtigt mange af vores elever overværede musicalen sammen med deres lærere og spiste 

sammen på skolen. Dette gav de rette rammer til en fantastisk forestilling. Rektor fortalte, at 

forestillingen vil blive evalueret blandt de deltagende efter vinterferien.  

 

 TV-programmerne ”Drengene mod pigerne” 

Rektor orienterede om lanceringen af programserien, som umiddelbart forløber rigtigt positivt. 

Formanden krediterede rektor, vicerektor, den øvrige ledelse og medarbejdere for at gøre 

programmet muligt på BG. Formanden roste formen og indholdet af det afsnit, som allerede 

var blevet bragt forud for bestyrelsesmødet. Stor ros til vicerektor, uddannelsesledere og 

medarbejdere for en meget professionel og faglig fremtoning på skærmen. Giver et moderne 

og aktuelt billede af BG. Næstformanden påpegede, at det giver et godt indtryk af, at der bliver 

taget hånd om den enkelte elev. Hanne Christensen understregede, at også skolens fysiske 

fremtræden er meget positiv i serien, hvilket også bliver bemærket. Generelt udtrykte 

bestyrelsen tilfredshed omkring forløbet. 

 

 Orientering om Jonas’ død og begravelse 

Rektor orienterede bestyrelsen om skolens håndtering af den tragiske hændelse. Skolen deltog 

med både elever, lærere og ledelse til begravelsen. Formanden spurgte til, hvordan der nu 

bliver taget hånd om de elever, der har kendt Jonas. Rektor redegjorde for den nuværende 

status. 

 

 Busruter, markedsføring m.v. 

Rektor redegjorde for Brønderslev Gymnasium og HF’s geografiske placering ift. kollektiv trafik 

og herunder Jammerbugt Kommune og Fjerritslev Gymnasiums reklamefremstød ift. en såkaldt 

gymnasiebus i Jammerbugt. Dette har ført til, at skolens ledelse har taget initiativ til at øge 

skolens markedsføring ift. bustider og busruter, da Brønderslev Gymnasium og HF kan tilbyde 

nogle ganske attraktive bustider til vores elever. Rektor orienterede desuden om en positiv 

artikel i Nordjyske, der har sat fokus på vores resultater i forhold til den høje 

gennemførselsprocent og de gode overgangsfrekvenser til videregående uddannelser. 

Alexander Pedersen mindede desuden om den gode medieomtale, der har været omkring 

musicalen ”Grease”. 
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 Elevtælling februar og budget 2017 

Rektor orienterede om, at budgettet for 2017 holder ift. de justeringer, der blev lagt ind i 

budgettet i forhold til elevtal. Vicerektor oplyste bestyrelsen om praksis vedr. håndtering af 

elever, der har problemer ift. studieaktiviteten. Hanne Christensen spurgte til indhentning af 

SPS-midler, hvor rektor fortalte, at vi i øjeblikket er i gang med at gennemgå vores praksis til 

indhentning af midler. 

 

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

Formanden orienterede bestyrelsen om ministeriets brev vedr. forhold, der kræver særlig 

opmærksomhed ved regnskabsaflæggelsen. Det er formandens og den samlede bestyrelses 

opfattelse, at vi hvert år har godt styr på de opmærksomhedspunkter, der bliver henvist til. 

 

7. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

 Intet til dette punkt. 

 

8. Eventuelt 

Næstformanden fulgte op på sagen fra sidste møde vedr. et nyt motionscenter. 

 

Ref: TC 


