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Jensen, Jens Løndal Horne og Elsebeth Gabel Austin.
Afbud fra: Dorte Hovaldt, Daniel Rugholm, Dorthe Mølgaard

1. Godkendelse af dagsorden
Det blev foreslået at bestyrelsen under punktet ”Evt.” kunne drøfte skolens henvendelse til Buddy Holly
(værtshus i Hjørring). Dagsordenen blev derefter godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
3. Regnskabsopfølgning og budgetjustering vedr. 2016
Ledelsen gennemgik det udsendte bilag med kommentarer til regnskabet. Der blev knyttet kommentarer til
den ekstra besparelse jf. udmelding tidligere på året fra finansministeriet om dispositionsbegrænsningen.
Årets resultat forventes at blive 1,2 mio. kr., men hvis selvforsikringen ikke tages i anvendelse, kan
resultatet blive 2,0 mio. kr. Det betyder, at der kan foretages budgetjusteringer, jf. de anbefalinger, som
ledelsen havde angivet i bilaget. Ledelsen gjorde opmærksom på, at det på det sidst afholdte SU-møde blev
vurderet, at det faktiske behov til udskiftning af medarbejderes MAC-computere betød, at beløbet her skulle
forhøjes med 100.000 kr. til 300.000 kr. Til gengæld så det ud til, at udgiften til opdatering af hjemmeside
ikke ville blive så stor som forventet.
Bestyrelsen efterlyste en sammenligning af skolens nøgletal med andre nordjyske skolers lignende tal,
forudsat at det kan give mening at foretage denne sammenligning. En sådan oversigt vil blive sendt til
bestyrelsen.
Bestyrelsen vedtog dernæst at følge ledelsens anbefalinger til budgetjusteringer.
4. Beslutning om ramme for besparelse som forberedelse til budget 2017
Ledelsen redegjorde for oplægget til besparelser, og derefter drøftede bestyrelsen spørgsmålet om ramme for
besparelserne i budget 2017. Man enedes om det vigtige i, at når skolen skal definere, hvor der skal spares,
skal besparelsens ramme forvaltes sådan, at der ikke prioriteres efter at nå et så stort overskud som muligt,
men at der så vidt muligt ses på, at kerneydelsen ikke må rammes hårdere end nødvendigt.
Bestyrelsen besluttede ud fra dette, at følge ledelsens indstilling i forhold til besparelser på budget 2017: det
er nødvendigt med reduktioner i udgifter i størrelsesordenen ca. 2,4 - 3,0 mio. kr., således at resten af
beløbet skaffes ved reduktion af overskuddet. Besparelserne forventes derfor at ligge i intervallerne, som
angivet:




Undervisning:
1,8 - 2,2 mio. kr.
Fællesdrift:
0,1 – 0,2 mio. kr.
Bygninger/renter: 0,5 – 0,6 mio. kr.
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Ledelsen går nu videre med at indkalde de to medarbejdergrupper, en med lærere og en med TAP, som blev
nedsat i foråret.
5. Beslutning om fastsættelse af kapacitet for skolens optag til stx og hf for skoleåret 2017/18,
herunder klassedannelse for indeværende skoleår
Rektor orienterede om drøftelsen af skolernes kapacitet på det netop afholdte møde i udvalget ”Gymnasialt
samarbejdsforum” under regionen. Udvalgets medlemmer er lederne fra regionens institutioner med
ungdomsuddannelser. Efter enkelte skolers tilkendegivelse af ønske om enten at hæve eller sænke den
nuværende kapacitet, enedes udvalget om at anbefale at fastholde sidste års kapacitet. Anbefalingen skal dog
behandles i hver skoles bestyrelse, der endeligt beslutter den individuelle skoles kapacitet.
I lyset af de nye muligheder i reformen kan der argumenteres for, at valgmønstre nu vil ændre sig. Den
politiske målsætning om, at stx ikke fremover skal have så mange elever, kan have en effekt, som vi ikke
kan forudsige. Hf-uddannelsen, der nu lanceres som ”det moderne hf”, bliver helt nytænkt og får allerede fra
næste år mulighed for optag af elever fra 9. klasse med adgangskrav på 4. Sammenholdes dette med pligten
til at udbyde fagpakker på hf (herunder også udvidede fagpakker med henblik på lange videregående
uddannelser) og med de nye stx-retninger, hvor psykologi og idræt ikke kan mere indgå, kan hf komme til at
være mere attraktiv for det segment i ansøgergruppen, der tidligere ville have valgt studieretninger med
disse fag.
Bestyrelsen drøftede de nye perspektiver for skolen i lokalområdet, særligt mulighederne i ”det moderne hf”,
og besluttede at hæve kapaciteten for hf fra 2 til 3 klasser i 2017/18. Den samlede kapacitet, der skal
indmeldes til regionen, bliver derfor 11 stx-klasser og 3-hf-klasser.
6. Hf som indsatsområde: opfølgning på sidste mødes punkt om hf og beslutning om støtte til
studierejse.
Hf-udvalget havde i det medsendte bilag redegjort for, hvordan der er arbejdet videre efter beslutningen fra
sidste bestyrelsesmøde om at gøre hf til særligt indsatsområde. Der er allerede foretaget flere nye
pædagogiske tiltag. I forlængelse af drøftelsen på sidste møde om at gøre studierejsen til et særligt fagligt
projekt, havde hf-udvalget søgt om dækning af alle udgifterne til en sådan tur til foråret for de to hf-klasser.
Der var i bilaget desuden redegjort for det konkrete faglige indhold for at få studierejsen givet en ny og
anderledes profil end den mere traditionelle studierejse.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skulle være en vis økonomisk forpligtelse for hf-eleverne, og vendte også
problematikken om, at der ved fuld dækning af hf-elevernes studierejse måske ville opstå for stor
forskelsbehandling mellem stx og hf med fare for at skabe en ubalance, som endda modvirke skolens
bestræbelser på at få de to uddannelser til at være ligeværdige, ikke mindst i elevernes opfattelse.
Bestyrelsen besluttede derfor at støtte hf med en pulje på 100.000 kr. til anvendelse som støtte for den
særlige indsats for hf-eleverne. Puljen udbetales efter ansøgning til rektor og kan anvendes til fx at støtte
rejser, ekskursioner eller andre projekter, der pædagogisk kan understøtte hf-elevernes studieforløb og
studieparathed.
7. Orientering om plan for implementering af gymnasiereformen
Rektor orienterede om planen for skolens implementering af gymnasiereformen: der vil blive nedsat et antal
udvalg med repræsentanter fra både ledelse og lærere. Det første udvalg er allerede nedsat, nemlig udvalget
der skal beslutte skolens udbud af stx-retninger. Hf-udvalget har fået til opgave at beslutte udbud af
fagpakker. Begge udvalg skal arbejde meget hurtigt. Næste skoleårs udbud skal være klart inden udgangen
af september, da de første hold brobyggere kommer på besøg første uge i oktober.
Bestyrelsen fandt ikke, at der var grund til at indkalde til et særskilt bestyrelsesmøde om reformen. Ledelsen
vil orientere bestyrelsen om reformen i det omfang, det skønnes nødvendigt, og formanden orienteres sidst i
september om skolens planer for uddannelsesudbud.
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8. Rapport for resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/16. (Efter udmøntningen kort dialog med
rektor).
Rektor deltog ikke i dette punkt. Vicerektor, indbudt til mødet, deltog heller ikke i dette punkt. Rektors
rapport for resultatlønskontrakt for 2015/16 blev drøftet og derefter udmøntet.
Bestyrelsen gav efterfølgende rektor mulighed for at udtale sig, og hun havde en enkelt kommentar til et af
målene: målet om studieparathed er vanskeligt at få målt med Studievalgs Nords statistik over de sidste
årganges start på videregående uddannelse. Studieparathed har ikke nødvendigvis noget med hurtig
studiestart at gøre, da de dygtigste og mest motiverede studenter også er blandt dem, der tager 1-2 sabbatår.
En anden indikator kunne derfor overvejes, evt. en indikator, der viser skolens målresultat i sammenligning
med tallene fra regionens øvrige gymnasier.
9. Evt.
Rektor havde sammen med rektor for hhx og htx på EUC-Nord henvendt sig til værtshuset Buddy Holly for
at få en forklaring på, hvorfor værtshuset annoncerede med billige priser fra sent torsdag aften og hele natten
forud for afviklingen af Hjørring Live, foruden at værtshuset er sponsor på præmien til vinderne af Hjørring
Lives konkurrence. Skolerne havde udtrykt bekymring og forundring over denne invitation til byens elever,
ikke mindst da Hjørring Kommune selv for nylig havde stået i spidsen for et samarbejde med ungdomsuddannelserne for at udarbejde en fælles rusmiddelpolitik for alle byens uddannelsesinstitutioner med det
formål at adfærdsregulere på området. Buddy Holly havde svaret, men uden at forholde sig konkret til den
bekymring, som skolerne havde udtrykt. Der vil nu blive fulgt op med et møde med Buddy Holly, og en
repræsentant fra Hjørring Live/Hjørring Kommune. Hjørring VUCs afd.forstander ønsker også at deltage i
mødet, da han deler gymnasiernes opfattelse af problemet.
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