
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

 
 
 

Dagsorden for mødet den 13-09-2016 Kl. 09:00 
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 

 
 
Formiddag 

1)  Underskrivelse af referat fra sidste møde 
2)  Godkendelse af dagsorden 
3)  Meddelelser 
4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde  
5)  Perioderegnskab og oplæg til budget 2017 (JE) 
6)  Års og ferieplan (TP) 
7)  Udbud og kapacitet (TP) 
8)  Eksamenskarakterer (TP) 

Eftermiddag 
9)  Arbejdsplan for bestyrelsen fremadrettet (FB) 
10)  Den nye gymnasie- og HF-reform (TP)  
11)  Interaktion med omverdenen (besøg af gæst) (FB) 
12)  Besøg af 2 uddannelsesledere (GA) 
13)  Eventuelt 

Aften 
14)  Besøg af gæst udefra (TP) 

 
 

Venlig hilsen 
 
 

Frede Blaabjerg 
Formand 

 
Program:  
 
13/9 2016  Bestyrelsesmøde på Hotel Scheelsminde 
09:00 Morgenmad og indlogering 
10:00 Bestyrelsesmøde starter 
12:00 Frokost 
13:00 Bestyrelsesmøde fortsætter 
18:00 Aftensmad 
19:00 Besøg af gæst udefra 
 
14/9 2016   
kl. 08:00 Morgenmad på Hotel Scheelsminde 

 
Uddybning af dagsorden 



 
 
Meddelelser 
Renovering af bygningerne, ny introstruktur (se aktivitet på Facebook), 
personaleændringer.  
 
Års og ferieplan 
Vedhæftet plan til godkendelse. Det er lidt ”same procedure” (TP) 
 
Udbud og kapacitet 
Forslag med 11 studieretninger, 2-3 fagpakker (4 HF og 11 STX) (TP) 
 
Eksamenskarakterer 
Lidt om eksamenskarakterer i sidste skoleår (TP) 
 
Arbejdsplan for bestyrelsen fremadrettet (FB) 
Vi snakker om arbejdsopgaver fremadrettet. 
 
Den nye gymnasie- og HF-reform (TP)  
En kort gennemgang af hvor vi er nu i forhold til reformen, der er vedhæftet et oplæg fra 
UVM. 
 
Interaktion med omverdenen (FB) 
Der kommer en gæst udefra. 
 
Besøg af uddannelsesledere (GA) 
Vi får besøg af 2 uddannelsesledere, som vil tale om hvad de laver og hvilke projekter de 
er involveret i. 
 
Besøg af gæst udefra (TP) 
Her kommer der en gæst og taler om uddannelsespolitik 
 
Mødedatoer i dette skoleår:  
14/12 2016 (julefrokost), 22/3 2017, 7/6 2017. 
 
Datoer for arrangementer på Aalborghus: 
19/9-23/9 2016: Aalborghus er medarrangør af Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo 
16/12 2016 kl. 10-12: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling, gallafest om 
aftenen 
20/12 2016 kl. 9.00 juleafslutning i Budolfi Kirke, julefrokost for personalet kl. 12:00 
19/1 2017 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever 
28/2 2017 kl. 19:30 Don Juan i Aalborg Teater. 
23/06 2017 kl. 10.00 Dimission 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

    
 
 

Referat fra mødet den 13-09-2016 i bestyrelsen for Aalborghus 
Gymnasium 
 
Til stede: Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen, Martin Bech, Helge Bjørn-Jensen, Rune 
Schmidt Hildebrand, Steffen Hessellund, Frederik Høgh Zeth Andersen, Emma Kirkeby, 
Torben Poulsen(TP), Grethe Andersen, Aase Jensen(JE). 
Fraværende: Bo Højsgaard 
 
 
 
Formiddag 

1)  Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet underskrevet 
 

2)  Godkendelse af dagsorden 
Velkomst v. Frede Blaabjerg. 
Præsentation af dagen program og gæster. 
Dagsorden godkendt. 
 

3)  Meddelelser 
TP: 
-Møde for bestyrelsesmedlemmer, TP og Frede kan ikke, har andre lyst? 
 Program rundsendes 
 
-Lectio: er godkendt, så vi kan fortsætte (2 år) 
 Nye regler om datasikkerhed 2018. Derefter ved vi ikke, hvad der sker. Nye 
portaler på vej. 
 
-Kantinen: Erik Sechers måde at drive kantinen på har skabt et ønske om at gå nye 
veje. Erik er sagt op pr 1. februar. 
 Mikkel er ansat. Han vil arbejde med bæredygtighed, økologi, hjemmebagt brød 
mm. Priserne bliver lavere. 
 
-Intet nyt om fastfoodkæde, TP har skrevet til Thomas Kastrup. Vi håber grunden er 
for dyr, 33 mio. 
Er sundhed på mode blandt de unge? Billig sund mad i vores egen kantine en god 
idé (se ovenfor). 
 
-Artikel sendt rundt: 2Gére i 2g – historien bag journalistens idé er at vise 5 drenge, 
der klarer sig godt og tager en ungdomsuddannelse, så det ikke igen er pigerne, der 
klarer sig, som vises frem. Artikelserien skrives af Claus Smidstrup, gl. 
Aalborghuser.  
 
 



-Langkærsagen 
Vores egne tal (1. årgang 54, 2. årgang 29, 3 årgang 13) – der er ikke tale om en 
stigende frekvens, men et større frafald. 
 
-Renovering: det går planmæssigt i de gamle gymnastiksale.  
Der har vist sig nogle uforudsete problemer med fugt i træet i tag/loft. 
Det er derfor blevet lidt dyrere end forventet. 
Færdigt til uge 41. 
 
-vores intro gik godt. Der er evalueret på forløbet af eftermiddagen og med lidt 
småjusteringer kan det bruges igen. 
Næste års skolestart ødelægger teambuilding-tanken, da eleverne ikke sættes i 
klasser fra start. Vi arbejder på en løsning. 
 
-personale 
Der er ansat et par vikarer for nogle lærere, der har længerevarende sygdom. Ellers 
ingen ansættelser. 
Fremadrettet undgår vi ikke fyringer. 
  

4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde  
Lectio – se ovenfor. 

 
5) Perioderegnskab og oplæg til budget 2017 (JE) 

Perioderegnskab pr. 31. juli 2016 blev gennemgået. Der er en positiv afvigelse på 
tkr. 1.133. Der er en positiv afvigelse på lønnen til undervisning på tkr. 600, 
udbetaling af overtid tkr. 135 og refusion tkr. 466. Den store afvigelse i refusion 
skyldes bl.a. refusion af SST for tkr. 276. Der er en besparelse på censur og en 
forskydning på fagene og kurser. 
Større lønomkostninger i administrationen skyldes en fejl i fordelingen mellem 
undervisningen og administrationen. 
Forskydning i lønnen for bygninger og renovering af gymnastiksalene. 
Forventet resultat for året 2016 bliver tkr. -1.436, som er godt en million bedre end 
budgetteret. 
 
Forudsætninger for budget 2017: 
Taxameter, antal klasse og løn er lovbestemt, regionalt bestemt eller 
overenskomstbestemt, så der er ikke så meget at gøre ved det. Bestyrelsen 
besluttede, at der i budgettet skulle indregnes nyt tag på syd- og vestfløjen og så 
måtte besparelseskataloget bruges i den udstrækning det var nødvendigt. 
Bestyrelsen besluttede, at skolen skulle ramme et fornuftigt nul. 
 
Den tilsendte benchmark for Aalborggymnasierne og den på 43 gymnasier med 
over 850 elever, som er udarbejdet af Pwc, blev kort gennemgået og der blev 
mulighed for at stille spørgsmål. JE gjorde især opmærksom på skolens egenkapital 
og likviditetsgrad. Likviditetsgraden er under 50, hvilket Pwc mener den ikke bør 
være. 
 
JE laver oplæg til december-mødet med tagene inkluderet. 



 
 

6)  Års og ferieplan (TP) 
Undervisningsfri perioder for lærere, ferie for elever. Planen er lavet efter samme 
procedure som tidligere, hvilket giver ca. 200 skoledage. Så kan vi nå 
undervisningen. 
Ferieplanen blev vedtaget. 
 

7)  Udbud og kapacitet/klassekvotienter (TP)  
Det er regionen, der bestemmer udbud og kapacitet. Der var møde i sidste uge, og 
man enedes om at fastholde samme kapacitet som sidste år. Katedralen fik sidste 
år et pålæg fra ministeriet, men ønsker egentlig at hæve kapaciteten. 
Andre fordelingsmetoder er i spil fremadrettet. Det ville være fint, hvis kriterierne 
bestemmes regionalt. Der er stor forskel på Nordjylland og hovedstadsområdet. 
12 stx-klasser giver en bedre fordeling på studieretninger end 11. 
 
Bestyrelsen godkendte opgørelsen af klassekvotienter for STX 27,45 og HF 28,00. 
 

 
8)  Eksamenskarakterer (TP) 

Vores indsatsområder har været samfundsfag og matematik. De socioøkonomiske 
faktorer kommer først i februar.  
Det vi kan se direkte: matematiklærerne har differentieret holdene, og det giver 
bedre resultater, ser det ud til. 
Hf matematik: lærerne underviser på en bestemt måde = regne mange opgaver, 
træning i det daglige har haft en god effekt kun meget få dumpede. 
Samfundsfag har klaret sig godt igen – man er i det daglige gået fra få, store 
projekter til træning af delelementer af eksamensopgaver. 
Flere fag gik rigtig godt. Biologi knap så godt, men det arbejder vi på som 
indsatsområde i indeværende skoleår. 

 
9)  Arbejdsplan for bestyrelsen fremadrettet (FB) 

Årshjulet bruges som en huskeliste. 
4 møder årligt, hvoraf ét er et længerevarende døgnmøde, passer fint. 
Det overvejes, om ”budgetforudsætninger” i mere udfoldet form kan ligge i 
september/oktober, med godkendelse i december. 
 
MTU/ETU i 2017? 
Diskussion af, om de kan udsættes. Bestyrelsen vedtog, at MTU og ETU skal 
gennemføres i 2017. 
 
Fremadrettet vedtages det at få besøg af de resterende 3 uddannelsesledere på 
mødet i december. 

 
Eftermiddag 

10)  Den nye gymnasie- og HF-reform (TP)  
TP redegjorde kort for den del af indholdet, vi kender til, samt for Marie Krarups rolle 
i forhold til de flerfaglige samarbejder: Væk med AT, nf, ks, SRP enkeltfaglig osv. 



I nf og ks bliver der nok tale om årskarakterer og enkeltfaglig eksamen i et af 
fagene. 
 
Studieretninger: Vi regner nok med 11. 
Fagpakker på hf: 
Vi har undersøgt, hvor de går hen bagefter: 25 % begynder på en videregående 
uddannelse, 75 % på en uddannelse til sygeplejersker, laboranter, pædagoger, 
lærere. 
Fagpakkerne kan hedde ”Social og sundhed”, ”Pædagogik og læring”, og så en uni-
linie. 
Eleverne må ikke tilkendegive studieretningsønsker på forhånd, men skal bare 
sættes tilfældigt i klasser i grundforløbet. I første uge af november starter 
studieretningerne. 
Udfordring: Der skal laves skema flere gange. Hf skal arbejde semesteropdelt. For 
eleverne er kammeratskabet og trygheden vigtigt, og det kommer til at lide under 
klasseskabelse både i august og november. 
 

11)  Interaktion med omverdenen (besøg af gæst) (FB) 
Torben Sørensen Elitesport Aalborg 
Torben Sørensen fortæller om Elitesport Aalborg generelt, om samarbejdet mellem 
Aalborghus og Elitesport Aalborg, om morgentræning mm. 
Der snakkes lidt om de største trusler, om fremtiden og om de udfordringer, der er i 
samarbejdet. 
Konklusionen er, at økonomien kan blive en udfordring, at samarbejde med 
klubberne er vigtigt – og at vi altid skal arbejde på at gøre set-up’et endnu bedre. 

 
12)  Besøg af 2 uddannelsesledere (GA) 

Kirsten Neuschild og Lotte Hvidtfeldt fortalte om deres arbejdsområder, om 
udfordringer, samarbejde og fremtidige opgaver. 

 
13)  Eventuelt 

Frederik (Elevrådet): 
I år vil eleverne arbejde med oprydning og prøve at fortjene en oprydningsfest. Man 
vil sætte kraftigt ind for at gøre noget ved det. Der er mange ideer til, hvad man kan 
gøre. Måske synliggørelse med et barometer, inspireret af Sønderbroskolen. 
GA: 
Vi har fået en meget aktiv OD-gruppe op at stå. Det bliver spændende at se, hvor 
mange, der kommer med. 
Vi har også fået en aktiv Røde Kors-gruppe, der vil prøve at skaffe indsamlere nok 
til at vinde en koncert med MØ. 

 
Aften 

14)  Besøg af gæst udefra (TP) 
Skolechef Jakob Ryttersgaard, Skoleforvaltningen, Aalborg Kommune. 
Jacob Ryttersgaard fortalte om udfordringer og perspektiver i skoleudvikling, 
uddannelse og samarbejde. 
Et fint indblik og en god snak om området. 

 



________________________________            _________________________________ 
 
Helge Bjørn-Jensen   Rune Smidt Hildebrandt 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Emma Kirkeby   Frederik Zeth Høgh Andersen 
 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Bo Højsgaard   Steffen Hessellund 
 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
Inge Kjær Andersen (næstformand  Frede Blaabjerg (formand) 
 
 
 
 
 
__________________________________ _________________________________ 
Martin Bech    Torben Poulsen (rektor) 
 
 
 
 
 
 
 
Referat Grethe Andersen 19-09-2016 
 
 
Mødedatoer i dette skoleår:  
14/12 2016 (julefrokost), 22/3 2017, 7/6 2017. 
 
Datoer for arrangementer på Aalborghus: 
19/9-23/9 2016: Aalborghus er medarrangør af Naturvidenskabsfestival i Aalborg Zoo 
16/12 2016 kl. 9.50-11: Skolens fødselsdag fejres med en stor morgensamling, gallafest 
om aftenen 
20/12 2016 kl. 9.00 juleafslutning i Budolfi Kirke, julefrokost for personalet kl. 12:00 
19/1 2017 kl. 19.30: Åbent Hus for kommende elever 
28/2 2017 kl. 19:30 Don Juan i Aalborg Teater. 
23/06 2017 kl. 10.00 Dimission 


