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Referat fra bestyrelsesmøde 20. marts 2013
Til stede: Formand Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Pernille Buhelt, Jørgen Østergaard, Michael
Harritslev, John Nielsen, Jacob Amstrup- Hostrup, Mogens Eriksen, Daniel Larsen, Nanna Schütz og
Elsebeth Gabel Austin.

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Godkendelse af referat og underskrift af samme
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Årsafslutning 2012 samt regnskabsopfølgning 1. kvartal 2013
Ledelsen gennemgik regnskabsopfølgning til dato og redegjorde for de dispositioner, som er foretaget,
herunder låneomlægning. I juni skal bestyrelsen tage stilling til evt. budgetjusteringer og udvidelse af lån om
nødvendigt i forhold til at sikre likviditet.
Årsafslutning
Revisor Peter Nørrevang fremlagde årsregnskab, og konstaterede, at det viser et komfortabelt overskud, som
dog kun er i en størrelsesorden, som er generelt fornuftig som konsolidering for en uddannelsesinstitution af
denne størrelse.
Egenkapitalen er nu positiv på 2. år, hvilket er en positiv udvikling. Skolens nøgletal ligger lige lidt over
gennemsnittet for skoler af lignende størrelse, og tal for antal årselever pr årsværk: en anelse over
gennemsnit på de nordjyske skoler.
Ministeriet har igen siden årsafslutning 2011 omgrupperet konti vedr. undervisning og administration,
hvilket gør direkte sammenligning lidt mere omstændelig.
Skolens årsafslutning viser samlet set fornuftig drift med solide resultater. Pga. usikkerheden i søgetal er det
vigtigt at huske, at der skal være en vis konsolidering for at kunne modstå indtægtssvingninger, hvis
kommende års prognose for elevtal holder stik med udsigt til risiko for nedgang i ansøgertal som
konsekvens af størrelsen på ungdomsårgangene. Dette vil kunne medføre en påkrævet omstilling til lavere
aktivitetsniveau.
Revisor havde ikke yderligere kommentarer, men kunne give skolens årsregnskab en klar påtegning.
Revisionsprotokollat
Revisor gennemgik revisionsprotokollatet med følgende få bemærkninger:
Der er ingen kritiske bemærkninger. Formålene er opfyldt.
Herefter godkendte bestyrelsen regnskabet for 2012.
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Orientering om OK13
Bestyrelsen har fået en grundig orientering om OK 2013 på gymnasielærernes område og drøftet
konsekvenser og perspektiver for Hjørring Gymnasium og HF.
Bestyrelsen finder, at aftalen om nye arbejdstidsregler er udtryk for et paradigmeskift og at dette skal
afspejles i implementeringen af de nye regler.
Bestyrelsen ønsker, at de nye regler skal understøtte mission og vision for Hjørring Gymnasium og HF og
understøtte den fortsatte udvikling af Hjørring Gymnasium og HF med vægt på faglighed, godt studiemiljø
og kreativitet.
Bestyrelsen fastlægger på denne baggrund følgende:
Principper for implementering af de nye arbejdstidsregler for lærerne på Hjørring Gymnasium og
HF
 Bestyrelsen ønsker at understøtte skolens ledelses mulighed for at realisere OK13’s mål om mere
fleksibel og varieret tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid. Der indgås derfor ingen lokalaftale
 Der er som led i OK13 givet et betydeligt og usædvanligt løntillæg til lærerne. Da der ikke
forventes en kompensation på taxametrene af de forøgede omkostninger hertil, skal
konsekvensen af de nye tillæg på skolens budget og regnskab være udgiftsneutral på lærernes
område
 Bestyrelsen ønsker, at de ny arbejdstidsregler skal åbne for en mere fleksibel og varieret brug af
undervisnings- og aktivitetsformer og at der skal ske en forøgelse af lærerens samlede samvær
med eleverne
 Ledelsens tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid sker efter drøftelse af principperne med lærerne i
relevante fora og konkret med den enkelte lærer
 Ledelsens tilrettelæggelse af lærerens arbejdstid skal ske efter offentliggjorte og gennemskuelige
principper for det kommende skoleår
Medarbejderrepræsentant Jacob Amstrup-Hostrup kunne ikke tilslutte sig bestyrelsens beslutning, og
ønskede sit særstandpunkt ført til referat:
"Det beslutningsforslag, der er blevet forelagt bestyrelsen, indeholder en beslutning om finansiering af en
centralt aftalt lønstigning gennem en tilsvarende besparelse, som ledelsen med beslutningsforslaget
pålægges at finde alene på lærernes område. Dette betyder reelt en reduktion i antallet af ansatte lærere i
forhold til antallet af elever. Denne besparelse, og ikke mindst de rammer hvorunder den ønskes iværksat,
anser jeg som et udtryk for en politisk prioritering og ikke som udtryk for en økonomisk nødvendighed. En
sådan beslutning har jeg, på den baggrund, overordentligt vanskelig ved at se, kan medvirke til at opfylde
skolens erklærede vision om ”en skole, hvor arbejdsglæde og engagement er fortsat i højsædet.” og ”en
rummelig skole, der er præget at et højt fagligt niveau og kreativitet.” Ydermere er det min principielle
holdning, at "arbejdsglæde og engagement" bedst opnås gennem en åben dialog mellem bestyrelse, ledelse
og medarbejdere - og at det fremlagte beslutningsforslag lægger nogle unødvendigt faste rammer for den
kommende dialog. Jeg kan således ikke støtte det fremlagte beslutningsforslag. Jeg vil dog anerkende, at der
i det fremlagte forslag lægges vægt på åbenhed og gennemskuelighed, og håber at netop disse principper
må få en fremtrædende rolle i den fremtidige dialog."
Byggeprojektet: status
Ledelsen redegjorde for byggeprojektet, som skrider planmæssigt frem. Der forventes indvielse i maj, men
der er endnu ikke fastsat en dato.
Ansøgertal og den kommende fordelingsproces
Ansøgertallet for 2013 har vist sig at have nogenlunde samme fremgang, som der sidste år var tilbagegang.
Det er vanskeligt at sige noget om, hvad der har givet de sidste par års store udsving i søgetal, men en del af
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forklaringen kunne være, at en andel af eleverne sidste år valgte at tage på efterskole. Det er dog langt fra
noget, der direkte kan læses ud af de aktuelle søgetal.
I forbindelse med fordelingen af elever i regionen har skolen et lille overskud i forhold til den fastlagte
kapacitet. Brønderslev Gymnasium ligger igen i år under deres kapacitet på 6 klasser. De mangler 13-14
elever for a kunne oprette den 5. klasse. Den mest lempelige løsning er, at Hjørring og Nørresundby
Gymnasium, begge med et mindre antal ansøgninger over kapacitet, hver sender 7 elever til Brønderslev.
Fordelingsprocessen vil være afsluttet omkring maj.
Oplæg fra Aalborg Universitet til undersøgelse af lokalområdets elevunderlag
På basis af det fremsendte oplæg fra Aalborg Universitet til den elevundersøgelse, som bestyrelsen ønskede
ud fra sidste års vigende elevtilgang, blev det besluttet at gå videre med undersøgelsen, dog i et begrænset
omfang: der ønskes en undersøgelse, som foretages ved at interviewe skolens nye elever, som starter i
august 2013. Fokus for undersøgelsen er det samme som i projektoplægget, men interviewene foretages
udelukkende af interne elever for at kortlægge deres overvejelser ved forårets valg af ungdomsuddannelse.
Dette skulle give tilstrækkelig viden om valgmønster og ønsker i forhold til at planlægge markedsføring for
kommende rekruttering af ansøgere.
Oplæg til markedsføringsstrategi for skolen
Bestyrelsen godkendte ledelsens oplæg til markedsføring for skolen.
Evt.
Intet.
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