
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Referat fra døgnmødet 26/9 2019 Kl. 12:00 til 27/9 2019 Kl. 13:00 i 
bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Benjamin 
Jørgensen, Rune Hildebrandt, Anne Sofie Rechnagel Szulevicz, Oliver Valentin Christensen, Anna 
Freja Hvidbjerg-Hansen, Torben Poulsen(TP), Aase Jensen(JE), Grethe Andersen. 
Afbud: Ingen 

 
Dagsorden  

1)  Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referat underskrevet. 
 

2)  Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 

 
3)  Meddelelser (TP) 

Det har været en fredelig sommer på gymnasiet. Renovation af rør i kælderen er 
gået planmæssigt. De nye parkeringspladser er snart klar. Der har været et godt 
samarbejde med kommunen. Der har været tre eksamensklager, men ingen blev 
sendt videre til ombedømmelse. Alle elever bestod. Den nye optagelsesprocedure 
var tung at arbejde med. Den nye minister lægger op til ændringer. 
Rektor orienterede om klageprocedurer. 

 
4)  Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Torben Poulsen og Bo Højsgaard har gennemført indfrielse og optagelse af lån som 
aftalt. 

 
5)  Perioderegnskab (JE) 

Perioderegnskabet pr. 31. august viser en positiv afvigelse på Tkr. 460. Denne 
positive afvigelse skyldes følgende: 
 
 Statstilskud positiv afvigelse, hvilket skyldes tilgang i 2. og 3g., som er indberettet 
20. tælledagen og såfremt der ikke er frafald i 1.g inden indberetningen, vil det også 
give en positiv afvigelse. I alt en positiv afvigelse på Tkr. 977. 
Censuren er indberettet og vi har sendt flere timer ud af huset end vi har modtaget, 
så vi får en refusion på ca. Tkr. 300. 
Nye projekter: EU-projekt + Novo Nordisk, som giver en indtægt, som ikke er 
budgetteret. 
Lønningerne er større end budgetteret, hvilket skyldes, at der er 3 normeringer mere 
end budgetteret, som følge af bl.a. de nye projekter. 
Administrationen og bygningerne bidrager med en positiv afvigelse på Tkr. 260 og 
en del af det er periodeforskydninger. 
Vi forventer at komme ud med det budgetteret overskud. 
Vores likviditet er presset, men større aconto fra UVM, gør at vi ikke har haft behov 
for træk på vores bevilgede trækningsret i Danske Bank. 

 
6)  Kommende ønsker til renovering og vedligeholdelsesplan (JE/TP) 



Der udføres en række opgaver i overensstemmelse med vedligeholdelsesplanen.  
Derudover står et kaldeanlæg og et indvendigt låsesystem højt på ønskesedlen for 
at kunne leve op til PLOV. 

  
7)  Godkendelse af investeringsrammer (Bo Højsgaard) 

Bo Højsgaard indrapporterer én gang om året, ingen investeringer for nærværende. 
 

8)  Års- og ferieplan (TP) 
Der blev fremlagt forskellige synspunkter fra lærer- og elevrepræsentanter. 
Ferieplanen blev vedtaget. 

 
9)  Udbud og kapacitet (TP)  

Aalborghus Gymnasiums udbud af uddannelser 
 
Vi har planlagt at udbyde 11 stx og 4 hf klasser i 2020/21 med følgende 
studieretninger: 
 
Naturvidenskabelige studieretninger: 
1. Matematik A, fysik B og kemi B. 
2. Bioteknologi A, matematik A og fysik B 
3. Biologi A og kemi B. 
4. Biologi A og Idræt B (under forudsætning af godkendelse) 
 
Samfundsvidenskabelige studieretninger: 
5. Samfundsfag A og matematik A. 
6. Samfundsfag A og engelsk A.  
 
Sproglige studieretninger: 
7. Engelsk A, spansk A og tysk B. 
8. Engelsk A, fransk A og samfundsfag B 
 
Kunstneriske studieretninger: 
9. Musik A og engelsk A. 
10. Musik A og matematik A 
 
Mange steder brander man studieretninger som fx Global science. Er det noget, vi 
skal gøre. Flere synes, det kunne være en god idé, men det er vist ikke helt lovligt. 

 
10)  Budgetforudsætninger til 2020  

Der skal i løbet af 2020 tages beslutning om skolen ønsker at indbetale til 
feriefonden eller vil beholde pengene og betale renten for det. Hvis skolen ønsker at 
indbetale, skal der optages et lån.  
Bestyrelsen ønsker som udgangspunkt et budget i balance. 

 
11)  Chefløns-regulativet (Bo Højsgaard) 

Ny opgave i bestyrelsen, ny chefaftale på undervisningsområdet. 
Bo Højsgaard gennemgik baggrunden for det nye regulativ. Det kommer til at 
betyde én aftale for alle chefer, og der bliver tale om en ”lønpakke”. 



STUK hjælper med implementering af aftalen og fører tilsyn. 
 

12)  Resultatløn 2019/20 (Bo Højsgaard/TP) 
Bo Højsgaard og Torben Poulsen har gennemgået resultatlønskontrakten, og Bo 
Højsgaard har godkendt den. Baggrunden for de valgte indsatsområder ligger i den 
nye mål og strategi 2020/25. 
Lærerrepræsentanterne ønsker at få noget med, der kan genskabe 
lærerengagement og arbejdsglæde, noget pædagogisk udviklingsarbejde fra 
bunden. Det kan skabe medejerskab, folk brænder for mange ting, så muligheder 
skal synliggøres. 
 

13)  Strategi- og handleplan (TP/GA) 
Der blev i grupper diskuteret implementering af mål og strategi ud fra 18 udsagn 
hentet fra den undersøgelse, der blev lavet i foråret. Det gav nogle frugtbare 
diskussioner, og resultaterne tages med tilbage og efterbehandles sammen med 
diskussioner i elevråd og på PR i november. 
 

14)  Eventuelt 
Ingen punkter. 
 

15) Besøg af Tomas Kepler, GLs formand og tidligere lærer på Aalborghus 
Gymnasium 
Tomas Kepler holdt et inspirerende og engageret oplæg om arbejdet med 
uddannelsespolitik i GL. 
 

16) Besøg af Niels Arnold Lund, Board Governance A/S 
og diskussion af bestyrelsesarbejdet 
Niels Lunds oplæg dannede baggrund for en spændende diskussion af 
bestyrelsesarbejdet. Der var enighed om, at det er en god idé med en slags 
mapping af bestyrelsens kompetencer samt en forventningsafstemning, hvad er 
bestyrelsens rolle, hvad skal vi fortrinsvis arbejde med (bortset fra de bundne 
opgaver). Alle var enige om at nedtone økonomioplæggene, diskussion af 
resultatlønskontrakt mm til fordel for andre emner. Bestyrelsen har fuld tillid til, at 
Aase Jensen har styr på skolens økonomi. Det kan give plads til oplæg fra elevråd 
og lærerrepræsentanter. Der skal desuden laves en mere uddybende dagsorden, 
så man bedre kan forberede sig på møderne. Bestyrelsens opgave er at stille de 
gode spørgsmål og udfordre den måde, tingene gøres på. Identitets- og 
værdidebatten er også vigtig. Visioner, mål og strategi er væsentlige emner.  
 
Med inspiration fra Niels Lunds oplæg blev det desuden besluttet, at formand, 
næstformand og rektor sætter sig sammen og kommer med et bud på en 
kriseberedskabsplan. 

  Benjamin Jørgensen udtrykte ønske om at besøge skolen i dagtimerne, og Bo 
Højsgaard opfordrede generelt til deltagelse i arrangementer på skolen 
(juleafslutning, åbent hus mm). 

 
Mødedatoer mm i dette skoleår:  
Ordinært bestyrelsesmøde 26/11 2019 kl. 16:00 (julefrokost kl. 18:30) 



Juleafslutning Budolfi fredag den 20/12 2019 kl. 9:00, julefrokost kl.12:00 
Orienteringsaften torsdag den 16/1 2020 kl. 19:00 
Teateraften tirsdag den 25. februar 2020 
Ordinært bestyrelsesmøde 26/4 2020 kl. 16:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 9/6 2019 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30) 
Dimission og sommerfrokost fredag den 26. juni 2020 

 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Bo Højsgaard (Formand)                                                            Martin Bech (Næstformand) 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Steffen Hessellund                                                                                    Anette Therkelsen 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Anne Sofie Rechnagel Szulevicz                                                       Rune Smidt Hildebrand 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Benjamin Jørgensen                                                                        Torben Poulsen (Rektor) 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
Oliver Valentin Christensen      Anna Freja Hvidberg-Hansen (Elevrådet) 
(Elevrådsformand) 
 
 


