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Referat af bestyrelsesmøde 21. september 2017
Til stede: Nils-Georg Lundberg, Anni Stilling, Ejnar Guldager Nielsen, Annette Hecht Pedersen,
Susan Ohrt, Kasper Maarup Andersen, William Jensen og Elsebeth Gabel Austin.
Afbud: Dorthe Mølgaard, Jens Løndal Horne.

1. Formanden bød velkommen til Kasper Maarup Andersen, som indtræder i bestyrelsen i stedet for
Daniel Rugholm. Bestyrelsen tog derefter en præsentationsrunde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Godkendelse af referat og underskrift af samme
Referatet blev godkendt og underskrevet.
4. Regnskabsopfølgning og budgetjustering vedr. 2017
Ledelsen gav bestyrelsen en orientering med status for, hvor regnskabet viste udsving i forhold til
budgettet. Ved tælling i foråret var der færre elever end forventet, hvilket dog vil være anderledes i
efteråret.
UVM har tildelt ekstra efteruddannelsesmidler for at styrke implementering af reformen. Vi har
modtaget 203.000 kr. Det er dog sådan, at skolerne skal søge om at beholde pengene og i
ansøgningen bevise et større forbrug af midler til efteruddannelse med reformfokus end i sidste
skoleår. Pga. besparelser er det dog ikke sandsynligt, at vi kan nå dette niveau i udgifter i forbrugte
midler til formålet. Der betyder, at vi ikke kan beholde pengene, der så skal tilbagebetales. Summen
er derfor deponeret på en særlig konto.
Jf. aftale om lokalløn, som bestyrelsen godkendte ved budgetlægningen, vil selvforsikringsbeløbet,
forudsat at det ikke bliver aktuelt at anvende det afsatte beløb i forsikringsøjemed, delvist bliver
brugt til at dække udgifter udmøntet om lokalløn.
Ledelsen fremlagde ønske om budgetjusteringer, så der kan igangsættes nogle nødvendige
bygningsforbedringer, jf. det udsendte bilag.
Bestyrelsen drøftede ledelsens indstilling, som blev tiltrådt ud fra den forudsætning, at det, der kan
udskydes, udskydes længst muligt.
5. Beslutning om fastsættelse af kapacitet for skolens optag til stx og hf for skoleåret 2018/19
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Bestyrelsen fik en gennemgang af de sidste års drøftelser og overvejelser vedr. kapacitetsfastsættelse
i regionen. De demografiske vilkår har betydet, at Aalborgskolerne har større søgning og derfor også
gerne vil øge deres kapaciteter. Overvejelserne for regionen og Fordelingsudvalget (som består af
rektorerne foruden medarbejdere fra regionen og repræsentanter fra regionsrådet) drejer sig så om,
hvordan man bedst tilgodeser eleverne i regionen og får en hensigtsmæssig fordeling mellem
gymnasierne i de meget forskellige land- og bykommuner.
Hjørring Gymnasium har de seneste år haft en stabil søgning med elever til 11-12 klasser, bortset fra
i år, hvor der var et uventet dyk i søgetallet. Bestyrelsen drøftede vores skoles kapacitet og behov i
lyset af de lokale vilkår, hvor kommunens bestræbelser er at gymnasiet skal kunne optage de elever,
som søger fra Hjørring Kommune.
I lyset af de tal og prognoser, som vi kender fra UU og forårets optag og elevsøgemønster besluttede
bestyrelsen af fastholde kapaciteten på 11 stx-klasser og 2 hf-klasser. Dette vil blive indberettet til
regionen.
6. Orientering om udbud af studieretninger og hf-fagpakker samt to nye valgfag
Rektor orienterede om næste skoleårs udbud af studieretninger, som skal fastsættes nu, da skolen i
oktober får besøg af folkeskolernes elever i brobygning.
Da reformen kun er i sin 2. måned, og da de nye elever ikke har valgt studieretning endnu, er der
ikke mulighed for ud far erfaring med dette års elevvalg at vurdere, hvordan det nye
studieretningsudbud efter reformen rent faktisk modtages af eleverne. Skolen ønsker derfor ikke at
foretage større ændringer på udbuddet, men dog den ændring at faget geovidenskab udbydes som nyt
fag, som indgår i en studieretning. Dette skulle gerne styrke interessen for et naturvidenskabeligt
valg af studieretninger. I valgfagsviften ønsker skolen at oprette faget innovation, hvilket passer fint
ind i reformens fire hovedkompetencer, som inkluderer den innovative kompetence.
Desuden har skolen i et lille udvalg og med høring i faggrupperne arbejdet med at give hver
studieretning et profilnavn så den individuelle retnings identitet tydeliggøres.
Bestyrelsen støttede disse forslag, som skolen derfor nu vil gå videre med at føre ud i livet.
7. Orientering om implementering af gymnasiereformen
Rektor gav bestyrelsen en orientering om reformen og dens implementering, som er i gang. Det nye
grundforløb er godt i gang. De forskellige delelementer lader til at blive afviklet efter planen, og nu
afventer alle spændt elevernes valg af studieretning.
Det blev fra medarbejderside påpeget, at der har været meget stor arbejdsbelastning for en del lærere
i grundforløbet.
Der vil senere blive foretaget en elev- såvel som en lærerevaluering af grundforløbets
tilrettelæggelse.
Desuden er skolen godt i gang med at indføre feedback-rutiner, godt hjulpet af det regionsstøttede 2årige udviklingsprojekt om emnet, hvor VUC i Hjørring og EUC-Nord også er projektpartenere. At
få indført en kultur og fælles sprog for feedback er også del af reformen intention, da feedback er
indarbejdet som krav i alle læreplaner.
Skolen har sammen med omkring 80 andre skoler støttet en henvendelse til UVM om at få idræt
tilbage i studieretning på stx. Som svar har UVM udbudt forsøg med idræt i stx-studieretning og
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lovet at 20 skoler ville få godkendt forsøget. Skolen har med støtte fra borgmesteren, UCN i Hjørring
foruden fra det lokale eliteidrætsråd søgt om dette forsøg, men endnu ikke fået svar.

8. Rapport for resultatlønskontrakt for skoleåret 2016/17 (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 2016/17 blev drøftet og derefter udmøntet med samlet
procent på 91,67.
Bestyrelsen gav efterfølgende rektor mulighed for at udtale sig. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med
formen for afrapporteringen.
Evt. Intet

Underskrifter:

____________________________
Nils-Georg Lundberg, formand

____________________________
Jørgen Stigel

____________________________
Kasper Maarup Andersen

____________________________
Annette Hecht-Pedersen

____________________________
Anni Stilling

____________________________
Ejnar Guldager Nielsen

____________________________
Susan Ohrt

____________________________
Dorthe Mølgaard

____________________________
Jens Løndal Horne

____________________________
William Jensen

___________________________
Elsebeth Gabel Austin, referent
29. september 2017

3

