
 

 

 

 

Dagsorden for mødet den 28-5-2013 Kl. 16.00 
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 

 
 

1)  Underskrivelse af referat fra sidste møde 
2)  Godkendelse af dagsorden 
3)  Meddelelser 
4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
5)  Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP) 
6)  Byggeri og ombygninger (FH, JE, TP) 
7)  Ny Nordisk Skole / mål og strategi 
8)  Status over fraværsindsats (TP) 
9)  Farvel til aftrædende medlemmer 
10)  Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) 

 
 
 

Venlig hilsen 
 
 

Britta Pihl 
Formand 

 

 

 

Der serveres kaffe/the og brød, ost samt frugt. 

Efter mødet serveres der aftensmad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uddybning af dagsorden 
 
 
Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser 
På mødet forventes vi at være så langt med opgavefordelingen til lærerne, så vi kan se en 
ende på arbejdet. 
 
Byggeri og ombygninger 
Byggeriet er langt og går planmæssigt, vi ser lidt billeder, og går en tur i byggeriet. 
 
Ny Nordisk Skole og mål og strategi 
Der blev på sidste møde nedsat en arbejdsgruppe på 2 personer fra bestyrelsen (Inge og 
Thorbjørn) sammen med rektor, 2 elever og en fra administrationen. Denne gruppe skulle 
arbejde med at lave et oplæg til mål og strategi taget hensyn til NNS, elevernes 
trivselsundersøgelse, lærernes AM-undersøgelse, igangværende projekter m.m. 
Arbejdet pågår lige nu og der fremlægges et udkast på dette møde. Lærernes AM-
undersøgelse er ikke færdiggjort den 14/3, men kan først komme med i arbejdet derefter. 
Planen er at fremlægge en endelig mål og strategi for skoleåret 2013/14 på det sidste 
bestyrelsesmøde i dette skoleår. Arbejdspapiret blev udsendt med indkladelsen til sidste 
bestyrelsesmøde. 
 
Fraværsindsats 
TP giver en kort status over fraværsindsatsen i år. Det bliver med en powerpoint, som nu 
går flere år tilbage. 
 
Farvel til aftrædende medlemmer 
I år skal både Magnus og Maja stoppe fordi de bliver studenter. Der vil til mødet også 
være 2 nye elevrepræsentanter. 
 
Forslag til mødedatoer næste skoleår:  
4/9 2013, 11/12-12/12 2013 (døgnmøde fra kl. 9:00 til kl. 8:00), 19/3 2014, 27/5 2014 
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Referat for mødet den 28-5-2013 Kl. 16.00 
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 

 
Til stede:  
Britta Pihl (BP) (mødeleder), Frede Blaabjerg (FB), Inge Kjær Andersen (IKA), Martin 
Bech (MB), Steffen Hessellund (SH), Thorbjørn Lind (TL), Peter Schou (PE), Maja-
Louise Munk Johansson, Magnus Kristiansen, Aase Jensen (JE), 
Torben Poulsen (TP), Flemming Hansen (FH)  
 

 
Dagsorden: 

 
1)  Underskrivelse af referat fra seneste møde 

 Underskrevet af tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 
 

2)  Godkendelse af dagsorden 
 Godkendt. 
 

3)  Meddelelser 
TP: I forbindelse med omlægning af vejkrydset ved skolen, har vi mistet en 
holdeplads for skolens bus langs fortovskanten. Efter forhandling med politi og 
vejmyndighed er det ikke lykkedes at opnå en erstatning. Der er efterfølgende 
fundet en afklaring af skelplacering, beplantning og vedligeholdelse af arealet ud 
mod vejen. 
TP: Skolens bus har været anvendt en del i det seneste år. Bussen kører godt. 
TP: Skolens forsøgsansøgning til Region Nordjylland er desværre ikke 
imødekommet. 
BP: BP har deltaget i Gymnasiernes Bestyrelsesforenings generalforsamling. I 
forbindelse med generalforsamlingen blev afholdt en konference med mange 
spændende indlæg. 

 
4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

 Ingen bemærkninger. 
 

5)  Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP) 
 TP redegjorde for konsekvenser af samt fordele og ulemper af den nye 
overenskomst for lærerne (OK13). Der er indgået en aftale samt udarbejdet en 
opgavefordeling, der forventes at inkludere den merudgift, som overenskomstens 
lønforhøjelse medfører. 
Der forventes ansat 5 nye lærere. 
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6)  Byggeri og ombygninger (FH, JE, TP) 
JE fremviste kvittering for elektronisk indberetning af årsrapport og 
revisionsprotokollat for 2012. Resultatopgørelse 1/1 – 30/4 2013 blev gennemgået.  
JE fremlagde ligeledes økonomistatus for om- og tilbygningen. Der er en del 
merudgifter især i forbindelse med renovering af lokaler, der er beliggende op til 
nybyggeriet. Oversigt over udgifter til indkøb af inventar, tavler og av-udstyr blev 
gennemgået.  
Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til den økonomiske status. 
FH oplyste, at der har været afholdt møder med repræsentanter for sproglærerne 
samt byggeudvalget i sær om indkøb af inventar og udstyr til de nye lokaler. 
Efter bestyrelsesmødet blev bestyrelsen vist rundt på byggepladsen. 

 
7)  Ny Nordisk Skole / mål og strategi 

TP orienterede om medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU) gennemført i foråret 
som oplæg til udvalgsarbejdet med mål og strategi. Sammen med 
elevtrivselsundersøgelsen fra 2012 har MTU dannet grundlag for en ny Vision, 
Mission og Handleplan 2013- 2016. Ny Nordisk Skole er også medtaget i denne 
plan. 
NNS foregår i et samarbejde med Seminarieskolen og Vejgård Østre skole. Der 
planlægges et fælles netværksmøde efter sommerferien med lærere fra de 
samarbejdende skoler. 

 
 

8)  Status over fraværsindsats (TP) 
TP orienterede om status for indsatsen mod fravær. Udviklingen i fravær har været 
mindre positiv end det forgående år. 

 
9)  Farvel til aftrædende medlemmer 

BP og TP tog afsked med de to afgående elevrepræsentanter Maja-Louise og 
Magnus og takkede begge for et godt samarbejde og for deres indsats i 
bestyrelsen. 

 
 

10)  Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) 
            Følgende mødedatoer blev fastsat for næste skoleår:  
            4/9 2013, 11/12-12/12 2013 (døgnmøde fra kl. 9:00 til kl. 8:00), 27/3 2014 og  
            27/5 2014 
 
 
 
      Referat den 31.maj 2013 v. Flemming Hansen 
 
 
 
 



 

Referat af møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 28. maj 2013 Side 3/3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________                                    __________________________ 
Britta Pihl                        Frede Blåbjerg 
 
 
 
 
____________________________  __________________________ 
Steffen Hessellund                        Martin Bech 
 
 
 
 
______________________  __________________ 
Inge Kjær Andersen   Peter Schou 
 
 
 
 
____________________                         ______________________________ 
Thorbjørn Lind      Magnus Kristiansen  
 
 
 
 
________________________                        ___________________                             
Maja-Louise Munk Johansson                       Torben Poulsen 
 


