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Referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2017
Til stede: Nils-Georg Lundberg, Anni Stilling, Ejnar Guldager Nielsen, Annette Hecht Pedersen, Susan
Ohrt, Dorthe Mølgaard, Felix Fage Jensen, Jens Løndal Horne og Elsebeth Gabel Austin.
Afbud fra: Daniel Rugholm, Jørgen Stigel.
Formanden bød indledningsvis velkommen til William Jensen, som var med som gæst, da han er nyvalgt
Elevrådsformand. Efter sommerferien indtræder han derfor i bestyrelsen i stedet for Felix Fage, der
dimitterer i juni.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Dog tilføjedes under Evt. to punkter: 1) rektors evaluerende samtaler med
afgangsklaserne og 2) ombygning af Skolevangen.
2. Godkendelse af referat og underskrift af samme
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering: Regnskabsopfølgning 2. kvartal 2017 samt budgetopfølgning
Ledelsen gennemgik regnskabsopfølgning og fremhævede de særlige punkter, som har påvirket regnskabet
indtil nu.
Bestyrelsen fik en orientering om de midler, som uvm nu har tildelt skolen under forudsætning af, at
efteruddannelsen har været 20 % højere end sidste år og i reformrelaterede emner. Det må dog anses for at
være så urealistisk, da vi netop først i år har sparet på efteruddannelse, hvorimod en del skoler har haft
skåret ned på midler til efteruddannelse i flere år, og de vil derfor lettere kunne opnå en større aktivitet på
området i forhold til sidste år. Hvis vi skulle beholde de tildelte midler, skulle vi forbruge det samme beløb
eller mere for at nå kriteriet for tildeling.
Tomplads-effekten har ramt os lidt mere i år end tidligere på grund af det høje frafald, særligt på 1. årgang.
Vi må nok forvente, at der også i år vil være en negativ virkning på dette område.
Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med tilpasningen på beskæftigelsesområdet. Reduktionen på 8 årsværk
er opnået ved de besparelser, som man enedes om tidligere på skoleåret. Der var derfor ros til skolen for den
måde, det var blevet løst på – ros til både medarbejdere og ledelse.
Beslutning om mål til Resultatlønskontrakt for 2017-18
Formanden orienterede kort om bestyrelsens bemyndigelse til at indgå resultatlænskontrakt med rektor, og at
rektor så indgår resultatlønskontrakt med mellemlederne.
På basis af de givne rammer og ministeriets obligatoriske mål enedes man om nedenstående indsatsområder:





Hf: skolens hf-uddannelse som indsatsområde, herunder organisering af praktikforløb i lokalområdet
(UCN, virksomheder)
Overgange: udvikling af allerede igangsat samarbejde med øvrige uddannelsesinstitutioner under
temaet ”overgange” – det gælder såvel folkeskolesamarbejder: pilotforløb i 2017/18 samt udvikling
af Viden for Fremtiden-projekt for de særligt motiverede; desuden øvrigt samarbejder med aftagende
institutioner (UCN, AAU).
Implementering af gymnasiereform 2017
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Rektor uddybede planerne for udviklingen af samarbejde med kommunens grundskoler, og det tilbud, som
gymnasiet har taget initiativ til og også inviteret EUC-Nords erhvervsgymnasier med i, er udsendt og
afventer nu skolernes tilmeldinger. Tilbudskataloget vil blive udsendt med referatet. Tilbuddene er et forsøg
på at kompensere for den manglende kontakt til grundskolernes afgangselever, som de gymnasiale
uddannelser oplever i kommunen: fokus i vejledningen fra UU i disse år er forflyttet væk fra de gymnasiale
uddannelser samtidig med, at der ikke er generel brobygning for alle i 9. klasse. Dette medfører større grad
af usikkerhed i de unges valg af ungdomsuddannelse, og det mærkes på alle fire gymnasiale uddannelser.
Status på klasseoprettelse af nye klasser i 2017/18, herunder analyse af tal i marts 2017
Bestyrelsen fik en orientering om det aktuelle ansøgertal. Stx-ansøgerne er gået op og er på 275 ansøgere,
hvilket betyder, at der oprettes 10 stx-klasser. Hf-ansøgertallet er på 35, og der er ikke umiddelbart udsigt til,
at det stiger nok til at retfærdiggøre oprettelse af mere end én klasse.
Statistikken fra UU, som var medsendt i bilag foruden oversigten over skoler, hvor ansøgerne kommer fra,
blev drøftet. Det blev bemærket, at den forhøjede procent af elever, som vælger efterskoleophold, kan
forventes at påvirke søgetallet, men samtidig er de faldende ungdomsårgange et vilkår, som vi skal forholde
os til. En forøgelse af gymnasiefrekvensen i området er også en mulighed, men den modarbejdes af andre,
mere politisk determinerede dagsordner.
Orientering om planlægning af næste skoleår
Planlægningen af næste skoleår er næsten færdig. På grund af effektiviseringen var der risiko for
afskedigelser, men efter en intern proces med GL-TR og lærergruppe var der tilstrækkelig fleksibilitet i
lærernes ønsker til næste år så der ikke blev behov for at afskedige. GL-TR og lærergruppen fik ros for deres
konstruktive tilgang, og på trods af, at processen ikke var behagelig internt og forårsagede bekymring for de
udsatte faggrupper, så blev problemet løst i fællesskab.
Der er forskellige arbejdsgrupper nedsat og flere vil følge for at få reform implementeret så godt som muligt.
Grundforløbets struktur er mere eller mindre på plads.
Orientering: Psykisk arbejdsmiljøundersøgelse gennemført efter konceptet ”Professionel Kapital”
Bestyrelsen fik en kort orientering om resultatet af gennemførelsen af ”Professionel Kapital”, der også var
udsendt som bilag. Bestyrelsen var tilfreds med, at processen havde været god og billigede
Arbejdsmiljøudvalgets og SU’s plan for at finde 3 fokusområder, som medarbejdere og ledelse vil arbejde
med at forbedre i den opfølgende fase.
Valg af nyt medlem til legatbestyrelsen ”Atke Bendtsens Legat” i stedet for Dorte Hovaldt
Annette Hecht-Pedersen blev udpeget som nyt bestyrelsesmedlem i ”Atke Bendtsens Legat. I tilfælde af
inhabilitet er Anni Stilling udpeget som ”suppleant”.
Fastsættelse af møder for næste skoleår
De foreslåede datoer blev alle vedtaget, bortset fra mødet december, hvor derfor er ændret dato. Datoerne
for skoleåret 2017/18 er derfor:
2017 – efterår
21. september kl. 16.00-18.00
OBS: 14. december kl. 16.00-18.00
2018 - forår:
22. marts kl. 16.00-18:00 (med deltagelse af revisor)
14. juni kl. 16.00-18.00 (med efterfølgende spisning)
Evt.
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Bestyrelsen havde fundet sammenskrivningen af rektors samtaler med afgangsklasserne interessant læsning.
Elevernes udsagn bekræftede betydningen af skolens indsatsområder i de frivillige tiltag. Det er meget
nyttigt, at disse samtaler finder sted som uformel pejling af elevernes oplevelse af skolens tilbud generelt.
På grund af kommunens planer for Skolegangen med henblik på at løse de trafikale problemer har
uddannelsesinstitutionerne haft møder, hvor Hjørring Gymnasium har været initiativtager og tovholder.
Senest har der været møde mellem kommunens repræsentanter fra Teknisk Forvaltning og repræsentanterne
for institutionerne på Skolevangen. Kommunen nu er så langt i sin planlægning, at der er taget beslutninger
om de første ændringer af Skolevangen. Bestyrelsen, som var medunderskriver på det samlede høringssvar,
fik en orientering om de planer, der er fremlagt. Der vil blive en etape-gennemførelse af den større plan, og
skolerne vil blive inviteret til at deltage i en arbejdsgruppe i efteråret 2017, hvor eleverne vil blive bedt om
at deltage med repræsentanter. Denne arbejdsgruppe skal være med til at sikre, at planerne for
fællesområderne indrettes, så de studerendes og elevernes ønsker kan præge tiltagene på Skolevangen.
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