
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   12. oktober 2017 

 

Referat fra døgnmøde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium  
25/9-26/9 2017 

Til stede: Frede Blaabjerg, Inge Kjær Andersen(ankomst kl. 15 d. 25/9 og kl. 11 d. 
26/9), Martin Bech, Steffen Hessellund, Bo Højsgaard, Helge Bjørn-Jensen, Rune 

Hildebrand, Frederik Halkjær Andersen, Emma Bay Kjær Kirkeby, Torben Poulsen, 
Aase Jensen, Grethe Andersen (referat). 

 
Eftermiddag 

1)  Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev underskrevet. 
 

2)  Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3)  Meddelelser (TP) 
Starten på det nye skoleår er præget af stx- og hf-reform. Stor belastning for nogle 
lærere, der i starten af skoleåret har flere grundforløbshold. Erfaringerne fra i år vil 
gøre os bedre til at planlægge næste år. Eleverne er startet i helt blandede klasser, 
hvilket ifølge nogle lærere har givet en god dynamik. Vi er spændte på at se, 
hvordan det går med studieretningsklasserne. 
Introarrangementerne handlede især om adfærd. Når studieretningsforløbet starter, 
kommer der teambuildingsture til Brønderslev Idrætshøjskole, som vi har gode 
erfaringer med. 
En lærer har sagt op, han vil lave noget helt andet. Der er ansat en årsvikar til hans 
timer. En lærer er langtidssygemeldt under gravitet. 
TP har været til evalueringsmøde om 10. klasserne. Færre og færre vælger 10. 
klasse.  

 
4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde  

1) Udmøntning af resultatlønskontrakt for Torben Poulsen 2016-17 er sket med 
9/12 

2) Den nye resultatlønskontrakt for 2017-18 er underskrevet. underskrevet 
 

5)  Perioderegnskab og oplæg til budget 2018 herunder FLF 2018 (JE) 
Perioderegnskabet for august viser store afvigelser. Der er brugt mere på løn til 
undervisning og udbetalt flere penge i overtid, ligesom der er en afvigelse i 
beregnede feriepenge, hvor en del af det er periodeforskydning. Vedligeholdelse 
bygninger er der en stor afvigelse, som skyldes at vi er længere med renoveringen 
end budgetteret. Der har ikke været så mange uforudsigelige omkostninger, så 
budgettet for renoveringen bliver ikke brugt. 
 
Årets resultat for 2017 forventes at ramme tæt på det budgetterede. 
 
I oplægget til budget 2018 er anvendt taksterne fra FLF for 2018 og lærernes løn pr. 
31. august 2017, reguleret for stigningen 1. december 2017. Kigger man på de 



budgetter, der er lavet for 2017-2019 er statstilskuddet lavere, hvilket skyldes større 
frafald, end forventet.   
Lærerlønningerne er større, hvilket skyldes at: 

 1g er blevet dyrere. Ikke udgiftsneutral som lovet. 

 NV finansiering sker delvis i 2.g 

 Innovationsprojekt først midler senere 

 SST-timer først refundering senere 
 

Der er ikke skåret ned nogle steder på omkostningerne og der er ikke sat midler af 
til renovering af bygningerne. Omkostningerne til vedligeholdelse af bygningerne er 
sat til 600 t.kr. om året. 
 
Budgetforslaget for 2018 er i balance. 
 
Pædagogiske tiltag foreslået af uddannelsesledere: 
HF: faglig styrkelse i ma, da, en – evt. dobbeltlærerordning og niveaudeling. 
Akademisk skrivning. 
Pædagogisk dag, supervision. 
Mindset, karakterfokus fjernes. 
Supervision inden for klasser, fag, studieretninger, kursusleder. 
-enighed om at det alle er vigtige punkter, som prioriteres af ledelsen. 
 
Det blev aftalt at budgetforslaget vil blive korrigeret for ændringer frem til næste 
bestyrelsesmøde og der udarbejdes budgetter for perioden 2018-2020. 
 

6)  Kommende ønsker til renovering og vedligeholdelsesplan (JE/TP) 
Arkitekten og Aase arbejder for tiden med en vedligeholdelsesplan ud fra, hvor 
mange kvm malede flader, linoleum osv. der er. Nogle lokaler slides hurtigere end 
andre. Planen vil ligge klar til næste møde. 
 

7)  Års og ferieplan (TP) 
Der er lavet to forslag: et forslag, der er identisk med de tidligere år, og et med tre 
skoledage ekstra. Der er mange ukendte faktorer med reformen, som først kan 
gennemskues, når der er lagt skema for resten af skoleåret i uge 42. 
Bestyrelsen gav mandat til, at man vælger den plan, der passer bedst til 
virkeligheden. 
 

8)  Udbud og kapacitet (TP) 
Udbuddet af studieretninger 2017-18 bliver de samme som i dette skoleår. 
Kapaciteten bliver ligeledes 11 stx. Skolen ville gerne sige 12, men Regionen har 
meldt ud, at det bliver 11. 
Konklusion: 11 stx og 4 hf. 
 

9)  Eksamenskarakterer (TP) 
Det er gået pænt med karaktererne i de fag, vi følger. Spanskkaraktererne er 
overraskende gode. Alle bestod i sommer. 
Løfteevne kommer først i januar måned, det er det, ministeriet ser på.  
 



10)  Status på strategi- og handleplan I (TP/SH/BH) 
Der er valgt tre nedslag til dagens møde: 
Kompetenceløft elever 
Der er gjort en række ekstra indsatser i forhold til at løfte elevernes kompetencer: 
-hf: niveaudeling i dansk og engelsk med tæt lærersamarbejde (tabel med 
karakterer viser løftet). 
 
-tvungen lektielæsning i1hf. 
 
-aktiviteter i matematik: screening, SPS-støtte til de svageste, matematikprojekt til 
midtergruppen, forsøg med niveaudeling. 
 
-niveaudeling i tysk. 
 
-omlægning af især det skriftlige arbejde i samfundsfag. 
 
Karrierevejledning/Anvendelsesorientering hf: nyetableret samarbejde med UCN, 
virksomheder, timer til nyansat projektmedarbejder(hf-lærer, der får nogle timer til at 
skabe kontakter), brobygning til de videregående uddannelser. 
 
Kompetenceløft lærere 
Gennemgang af Kompetencecentret og dets efteruddannelsesaktiviteter. 

Aften  
11)  Interaktion med omverdenen I, prorektor Inger Askehave AAU (TP) 

Inger Askehave fortalte om samarbejdet mellem Aalborghus Gymnasium og AAU. 
Det gav en god snak om bl.a. samarbejde, overgang til og trivsel på de 
videregående uddannelser. 
 

Formiddag 
12)  Interaktion med omverdenen II, Bettina Bisp Jensen, Aalborg Kommune (TP) 

Bettina Bisp Jensen fortalte om samarbejdet mellem Aalborghus og Aalborg 
kommune på sundhedsområdet, Sundheds- og kulturforvaltningen, der har en lang 
tradition for samarbejde med ungdomsuddannelserne. 
Bettina lagde vægt på det lange og tætte samarbejde med Aalborghus, som hun 
kaldte en foregangsskole f. eks. mht. sundheds- og rusmiddelpolitik, rygestop, 
mental sundhed (Åben & Rolig) mm. 
 

13)  Besøg af uddannelsesleder Kurt Holm 
Kurt Holm fortalte om sine arbejdsopgaver i administrationen. 
 

14)  Eventuelt 
Valg/indstilling til bestyrelsen med tiltrædelse 1. april. Der skal indstilles én af hvert 
køn. Der sker valg af elever (Emma sidder til sommer, Frederik t.o.m. 3g (vælges af 
elevrådet)) og lærere (vælges af medarbejderne). 
Indstilling af de øvrige medlemmer, TP spørger rundt, om man ønsker at fortsætte. 
Frede Blåbjerg (overvejer), Inge Kjær Andersen (vil gerne fortsætte, skal 
genvælges), Steffen Hessellund (indstilles af Skolelederforeningen, vil gerne 



fortsætte), Bo Højsgaard (vil gerne fortsætte, selvsupplerende), Martin Bech (vil 
gerne fortsætte, skal genvælges). 

 
Næste møde 28. november m. julefrokost. 
 
Evaluering af døgnmøde: 
Godt med et døgnmøde om året, godt med eksterne indslag. 
 
Aase Jensen fortalte, at der er kommet en Benchmarkanalyse fra PWC, som 
sendes rundt. Der laves også én specielt for Aalborggymnasierne. 
 
Opsamling (Frede Blåbjerg): 
-Budget på vej der er ok. 
-Udfordringer på vej i 2020/2021. Så skal sparekataloget nok frem igen, hvis der 
ikke sker noget nyt i sektoren. Økonomien er afhængig af elevtallet. 
-Elevtallet de kommende år: 
Befolkningstallet stigende i den pågældende gruppe, men hvor går de hen? 
Nedgang i elevtal ubehageligt, hvis der skal fyres. Bedst med naturlig afgang. 
At holde liv i ydergymnasier er en udfordring, hvis vi skal afgive elever. Vækst i 
Østaalborg må give Aalborghus flere elever. 
Den største trussel er politisk, hvis man vil havde dem andre steder hen. 
 
-Der er blevet diskuteret strategi, en stor pallette af ting er i spil. God fremdrift, godt 
værktøj, bedre synliggørelse for medarbejdere af Aalborghusværdier. 
 
-Omverdenen: Aalborghus er en stor aktør i forhold til AAU, det er det gymnasium, 
der leverer flest studerende til universitetet. 
Gymnasiet er en aktiv medspiller med kommunen på sundhedsområdet – dejligt at 
høre. 
 
Inge Kjær Andersen genfremsatte sit forslag om et møde med MIO. Frede Blåbjerg 
og TP laver et forslag. 

 
Mødedatoer i dette skoleår:  
28/11 2017 (julefrokost), 21/3 2018, 6/6 2018 (sommerfrokost). 
 
Datoer for arrangementer på Aalborghus: 
3/10 2017  kl. 19:30  Aalborg Teater Romeo og Julie 
25/9-28/9 2017:  Aalborghus er medarrangør af Natvid-festival i Aalborg Zoo 
15/12 2017  kl. 10-12:  Skolens fødselsdag fejres med morgensamling og gallafest. 
21/12 2017  kl. 9.00:  Juleafslutning i Budolfi Kirke, julefrokost for personalet kl. 12:00 
18/1 2017  kl. 19.30:  Åbent Hus for kommende elever 
29/06 2017  kl. 10.00  Dimission 
 
 
 
 
 



Referat 28-09-2017. Grethe Andersen. 


