
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
    

 
 
 

Referat for mødet den 7-06-2017 Kl. 16.00 – 18:30 
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 

Til stede: Frede Blaabjerg(FB), Inge Kjær Andersen, Martin Bech, Bo Højsgaard, Steffen 
Hessellund, Helge Bjørn-Jensen, Emma Kirkeby, Frederik Zeth Høgh Andersen, Frederik 
Halkjær Andersen (nyt medlem), Aase Jensen(JE), Torben Poulsen(TP), Grethe Andersen 
Afbud: Rune Schmidt Hildebrand 
 
 
1. Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev underskrevet. 
 
2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
Velkommen til Frederik Halkjær Andersen.. 
 
3. Meddelelser 
TP: 
Sidste skoledag: Det gik rigtig godt, den bedste vi har haft, god stemning. 
Elevfordeling: Uproblematisk, men utilfredshed rektorerne imellem: Reglerne for 
fordelingen fungerer ikke ordentligt. 
Eksamen: Skr. eksamen er gået fint, mdt. eksamen er godt i gang. 
Ny kommunikationsmedarbejder ansat: Natasja Trolle Egholm. 
Dan Tillebæk er fastansat som uddannelsesleder efter at have været vikar i dette skoleår. 
Bestyrelsesdøgnmødet: Kom gerne med input til temaer. 
Dimissionen afholdes d. 23/6 kl 10.00. 
Grunden over for gymnasiet er nu solgt. Ingen fastfoodrestaurant. 
 
4.  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Ingen. 
 
5. MTU eller professionel kapital (TL) 
Uddannelsesleder Thorbjørn Lind præsenterede MTU/GLs Professionel kapital. 
Undersøgelsen stoller få, meget centrale spørgsmål og kortlægger arbejdspladsens 
professionelle kapital. Andre brancher er med i undersøgelsen, men det er også muligt at 
sammenligne inden for egen branche. Man måler på social – human – beslutningskapital. 
Konklusion: Vi ligger rigtig, rigtig pænt generelt. Problemområder: anerkendelse fra 
kolleger, sammensmeltning af arbejde/privatliv (det grænseløse arbejde). 
En lille gruppe oplever problemerne: 
Samarbejde og kollegial anerkendelse (Indsats: supervision, MUS, GRUS) 
Elevernes motivation/uro (Indsats: sanktioner, lærerrobusthed, klasserumskultur) 
Arbejde/privatliv (sektoren er udfordret) 
 
6. Holdoprettelser, opgavefordeling og ansættelser (TP) 



Opgavefordelingen er færdig, holdfordelingen passer fuldstændig, inklusive en 
barselsvikar.  
Ingen ansættelser ud over barselsvikar(er). 
 
7. Evaluering af resultatlønskontrakt 2016/17 (FB) 
Udmøntning af rektors resultatlønskontrakt udsattes, og rektor blev bedt om at fremskaffe 
yderligere dokumentation. 
 
8. Resultatlønskontrakt 2017/18 
Bestyrelsen diskuterede, hvor det fortsatte fokus skal være, hvor meget, vi skal forbedre 
os, og om nogen områder kan gøres mere målbare. Fremover er der ETU hvert år, og i år 
uden MTU kan der bruges andre typer undersøgelser, GRUS mm. Målbarheden bør være 
mere skarp. Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen og Torben Poulsen arbejder videre. 
 
9. Perioderegnskab (JE) 
Perioderegnskabet pr. 30. april blev gennemgået. Resultatet er kr. 157.909 mindre end 
budgetteret, hvilket bl.a. skyldes, at der er færre elever. Der er også en del 
periodeforskydninger, men det forventes, at vi stadig når det budgetterede resultat. 
 
Det blev oplyst, at skolen er ved at hjemtage det bevilgede lån, da 1/3 af renoveringen er 
foretaget i april/maj og ikke som budgetteret først i juli.  
 
10. Renovering (JE) 
Renoveringen fortsætter planmæssigt, når eksamen er færdig. Der er ikke på nuværende 
tidspunkt brugt udgifter til uforudsigeligt. 
 
11. Farvel til aftrædende medlem, Frederik Høgh Zeth Andersen (TP) 
Tak for godt samarbejde og held og lykke fremover. Frederik fik en boggave og en gammel 
Aalborghus præfektnål. 
 
12. Eventuelt (herunder mødedatoer næste år) 
Døgnmøde 25/9 kl. 12:00 til 26/9 kl. 13:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 28/11 2017 (julefrokost) 
Ordinært bestyrelsesmøde 21/3 2018 
Ordinært bestyrelsesmøde 6/6 2018 (sommerfrokost) 

 
TP 60 år 
Bestyrelsen havde en længere debat om ideen med at holde en reception i forhold til 
synliggørelse over for samarbejdspartnere, om forventninger og branding. 
Konklusionen på mødet blev, at der holdes en reception på dagen. 
Inge Kjær Andersen ønsker at få ført til referat, at det er en privat sag at fylde rundt. 
Det er efterfølgende blevet besluttet ikke at holde noget. 

 
Punkter til døgnmøde: 
Budget, finanslov. 
Ønsker fra skolens side, nu da der ikke er mere renovering. 
Besøg af MIO/Organisationsstruktur.  
Besøg udefra, evt. fra universitetet. 



 
Referat 09-06-2017 Grethe Andersen 
 
 
 
 
 
_________________________________            _________________________________ 
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) 
 
 
 
 
 
__________________________________ 
Frederik Halkjær Andersen 


