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Referat af bestyrelsesmøde 14. december 2016
Til stede: Nils-Georg Lundberg, Jørgen Stigel, Anni Stilling, Ejner Guldager Nielsen, Dorte Hovaldt, Daniel
Rugholm, Dorthe Mølgaard og Elsebeth Gabel Austin.
Afbud fra: Susan Ohrt, Felix Fage Jensen, Jens Løndal Horne
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat
Referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet.
3. Regnskabsopfølgning pr. 1. december 2016
Ledelsen gennemgik de udsendte bilag med kommentarer til regnskabet. Der var en opjusteret forventning
til årets overskud på grund af de relativt fyldte klasser, der havde øget indtægterne. Likviditeten var god.
Derudover var der ikke bemærkninger. Ledelsens redegørelse blev taget til efterretning, og bestyrelsen
udtrykte tilfredshed med det forventede årsresultat.
4. Forslag til budget 2017, herunder konsekvenser af besparelserne i 2017
Ledelsen indledte med at redegøre for den interne proces for at udarbejde forslag til besparelserne for budget
2017. Der var opnået et fælles forslag for både TAP- og lærergruppen, og på lærerområdet var der enighed
om at anbefale at gøre det toårigt. Forslagene på begge områder er indarbejdet i budgettet. Ledelsen
gennemgik derefter budgetforslaget. Det kunne konstateres, at der havde været et noget større frafald på 1.gårgangen end normalt, hvilket formodentlig skyldtes, at de ændrede planer for UU-vejledning nu slog
igennem: fokus på 8. klasse og ikke 9. klasse betyder, at de uddannelsesparate elever på
ansøgningstidspunktet ikke mere får den tætte vejledning.
Bestyrelsen fik en gennemgang af de foreslåede besparelser. Der kan forventes en reduktion på
lærerårsværk, med mindre der bliver et større elevoptag end de 9 stx og 2 hf-klasser. Årsresultatet vil blive
markant mindre end de seneste år. Likviditeten vil også blive mindre end normalt.
Bestyrelsen godkendte forslagene til besparelser, inklusive disponeringen vedr. beløbet afsat til
selvforsikringen. Aftalen vedr. selvforsikringen gælder for 2017.
Bestyrelsen havde ikke yderligere kommentarer, men konkluderede, at vi nu er nået helt tæt på den nedre
grænse for det overskud, man kan være bare nogenlunde tryg ved. Bestyrelsen udtrykte tak til ledelse og
medarbejdere for den konstruktive tilgang og arbejdet med budget- og besparelsesforslag. Budgettet blev
herefter godkendt.
5. Oprettelse af stx-retninger: resultat af elevernes endelige valg pr. 1. december (orientering)
Rektor gennemgik kort den netop afsluttede valgproces og præsenterede de tal, som lå til grund for
oprettelsen af studieretninger for den nuværende 1.g-årgang, der efter afsluttet grundforløb starter det 2 1/2årige studieretningsforløb i januar.
Valgmønstret for skolens 1.g-årgang er ikke væsentligt ændret de sidste 4 år, hvor udbuddet af
studieretninger har været det samme. Det kan derfor med nogen bekymring konstateres, at stadig kun meget
få elever vælger de naturvidenskabelige sproglige studieretninger og endnu færre vælger de sproglige
studieretninger, mens de samfundsvidenskabelige vælges af mere end 50 % af en elevårgang. Bestyrelsen
1

drøftede problematikken foruden den kommende reforms ændringer af tilladte fag i studieretninger og
følgelig konsekvens for elevvalg.
6. ”Det moderne hf”:
Kapacitet 2017/18
Den nye uddannelse og interessen for udbud
Den interne indsats for nuværende 1.hf-årgang: status
Bestyrelsen drøftede regionens henvendelse på grund af bestyrelsens beslutning på sidste møde om at sætte
hf-kapaciteten op. Efterfølgende havde bestyrelsesformanden foretaget en skriftlig høring, der resulterede i,
at bestyrelsen trak ønsket om kapacitetsforøgelse tilbage og i stedet fastholdt kapaciteten på 2 hf-klasser for
næste skoleår.
Derefter drøftede bestyrelsen det fremtidige perspektiv i den nye hf-profil, som lanceres som ”det moderne
hf”, og den utilsigtede virkning, som profilen for det nye hf har haft i og med, at erhvervsskolecentrene i
efteråret har udtrykt ønske om at udbyde hf. DEs noget aggressive tone og ansøgninger til regionerne har
fået både Gymnasiernes Bestyrelsesforening og Danske Gymnasier foruden ministeren til at reagere med
modtræk. DG vil forberede en hf-kampagne, dels som landsdækkende oplysning, men også til brug for hfgymnasierne lokalt i oplysningen om hf.
Afslutningsvis orienterede ledelsen om skolens egne hf-tiltag, jf. tidligere beslutninger og ekstra midler til hf
som indsatsområde. Der havde været en pæn tilgang af hf-elever i de to klasser, men dog også flere
udmeldte, og især i den ene hf-klasse havde der været en del udskiftninger, som havde forsinket etableringen
af et stabilt læringsmiljø. Den ene klasse var desuden væsentlig forskellig fra den anden i klassemiljø og
elevsammensætning, hvilket havde vanskeliggjort implementeringen af de forslag, som hf-udvalget havde
beskrevet. Nogle af hf-udvalgets forslag var dog omsat til praksis, men i forårssemestret forventes det at
være muligt med en mere effektiv og målrettet indsats, da klasserne vil være bedre integreret.
7. Bestyrelsesmedlem Dorte Hovaldt ønsker at udtræde af bestyrelsen
Dorte Hovaldt ønskede at træde ud af bestyrelsen med omgående virkning på grund af et stigende
arbejdspres i sit firma. Formanden takkede hende for den tid, hun havde været i bestyrelsen.
Der skal udpeges nyt medlem, og rektor var i kontakt med Erhverv Hjørring. Det forventes, at nyt medlem
kan udpeges i begyndelsen af det nye år.
8. Evt.
Som opfølgning på sagen om Buddy Hollys uheldige annoncering forud for afholdelsen af HjørringLive i
september, orienterede rektor om det møde, som hun og rektor fra hhx-htx, Karsten Asmussen havde haft i
november med repræsentanter fra Hjørring Live, kommunen og Buddy Holly. Der var tydelig
interessekonflikt mellem gymnasierne og Buddy Holly, som mente, at de i deres værtshusmiljø havde fokus
på de unge og fornuftige alkoholvaner. Drøftelsen af HjørringLive og den af Buddy Holly sponsorerede
klassefest flyttede ikke så meget, og rektorerne måtte ved mødets afslutning konkludere, at gymnasierne
over for kommunen og Buddy Holly ikke kunne komme så langt med deres ønsker til at få fjernet øl og
ølreklamer fra HjørringLive - kun at Buddy Holly næste år nok ikke ville bruge samme ordlyd i annoncen på
Facebook.
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____________________________
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