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Referat fra mødet den 26-11-2019 Kl. 16:00 til 18:00 i bestyrelsen for Aalborghus 
Gymnasium (efterfølgende julefrokost kl. 18:30). 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech (fra punkt 7), Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, 
Benjamin Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Oliver Valentin Christensen, Anna Freja 
Hvidbjerg-Hansen, Torben Poulsen(TP), Aase Jensen(JE), Grethe Andersen (GA). 
Afbud: Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ) 
 
 

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Underskrevet 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. På sidste møde aftalte vi, at elevrådet skal have et punkt. Det kommer 
med under meddelelser. 
Godt at der er kommet lidt kommentarer på punkterne.  
  

3) Meddelelser  
Ledelsen: 
På rektormødet i Nyborg var der positiv stemning, selv om STX må sluge 
besparelsen på FGU. Der blev snakket visioner for uddannelse mere end 
besparelser. 
GDPR/DPO: Det ser fint ud, vi er godt med, der mangler lidt om fx sletning af 
harddiske. Sekretær Mona Chander styrer skolens håndbog. 
Rigsarkivet har bedt om gymnasiernes arkivalier. Det er et stort arbejde at få det 
afsted, og det virker voldsomt at miste sin historie. Vi kan heller ikke længere 
udstede eksamensbeviser til tidligere elever. 
Medarbejdere: 
Det, der rører sig i lærerkollegiet i øjeblikket, handler om muligheden for 
pædagogisk efteruddannelse og skemalægning. Lidt flere opsøger SZ, hvilket tolkes 
som et tegn på, at situationen kan give anledning til lidt stress. Lærerkollegiet 
hjælper hinanden. 
Bestyrelsen tog en snak om skema/planlægning. 
Elevrådet: 
Konferencen i dag gik godt. Deltagerne var meget engagerede og nåede meget. 
Der blev arbejdet med målsætning og strategi for elevrådet. Dets arbejde skal være 
mere synligt for resten af skolen. Elevrådet arbejdede også med input til skolens 
samlede Mål & strategi. Det kom der meget positivt ud af. DGS var på besøg. Det 
samme var Mads Duedahl, der talte om aktiviteter i Aalborg og grøn bevidsthed. 
Bestyrelsen:  
Anette Therkelsen orienterede om lukningen af tyskstudiet.  

 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 



Bo Højsgaard, Martin Bech og Torben Poulsen har som aftalt holdt møde, og de 
fremlagte forenklinger af procedurer vedrørende resultatløn og rektors merarbejde 
blev vedtaget med en bemærkning om, at bestyrelsen skal godkende indholdet af 
resultatlønkontrakten. 
Der blev desuden vedtaget en kommunikationsplan. Bestyrelsen har sin egen 
mailadresse (bestyrelsen@aalborghus.dk), hvorfra relevante henvendelser 
videresendes til formanden. 
 

5) Besøg af Dan Tillebæk angående akademisk skrivning. 
Uddannelsesleder Dan Tillebæk fortalte om akademisk skrivning. Vi har siden 
nedlæggelse af faget Almen Studieforberedelse i den nye gymnasiereform prøvet at 
bevare kompetencerne fra faget. Vi har lavet et 3-årigt forløb med 
skrivekompetencerne stilladseret til et SRP-produkt. Dan har sammen med en 
gruppe lærere udviklet fælles materiale og fælles begrebsramme til alle forløbene. 
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte sig positivt om initiativet. 

 
6) Indberetning af klassekvotient (JE) 

 Vi skal indberette vores klassekvotient til UVM. Der må være 28 elever i 
gennemsnit pr. klasse på første årgang. Der er 3 for meget i 1.g, da vi har haft en 
positiv tilgang og dem der havde søgt orlov, ikke kan betragtes som værende på 
orlov. Dem får vi ikke tilskud til. Hf passer. 
Godkendt af bestyrelsen. 
 

7) Perioderegnskab (JE) 
Bestyrelsen havde ikke kommentarer eller spørgsmål til perioderegnskabet pr. 
31/10. 
Aase Jensen oplyste, at hun forventer, at vi kommer ud med en positiv afvigelse i 
forhold til budgettet. Fagene har ca. 300 t.kr. som ikke er brugt, og de er jo i deres 
gode ret til at bruge de tildelte midler. Aase Jensen gjorde opmærksom på, at 
skolen har tilgang af elever på 6, mod tidligere frafald på mellem 25-40.Der har ikke 
været behov for træk på vores trækningsret i Danske Bank. 

      
8) Budget for 2020 og prioriteringer (Budgetgæt 2021– 2023) (JE/TP) 

Der bliver fremlagt forslag til budget med udgangspunkt i finanslovsforslaget. 
Der er budgetteret med optag 10 STX og 2HF klasser til sommer. Lærerlønnen er 
budgetteret, som normeringen er på nuværende tidspunkt, da der går 10 klasser ud 
til sommer. Lærerlønnen er påvirket af, at der er afsat 2000 timer til lærere til at 
læse ekstra fag og at lærerne arbejder ca. 700 timer mere, som følge af den nye 
ferielov. Efter skoleåret 2019/20 skylder lærerne stadig ca. 1.400 timer, som følge 
af den nye ferielov. Disse afvikles over de næste 2 skoleår. Der er også afsat 1.150 
timer til projekter, som dog bliver afregnet fuldt ud. Det er vigtigt, at der er 
sammenhæng mellem opgavefordelingen og budgettet. Midlerne til fagene er 
beskåret med 200 t.kr. og turnus er øget med 50 t.kr.  
Administration ingen ændringer i forhold til tidligere år. 
Rengøringen er pr. 12. november 2019 beskåret med 10 timer/uge, ved at der er 
lokaler, der kun bliver gjort rent 2 gange om ugen og generelt har vi kigget på 
tidsforbruget på lokaler, der ikke bliver brugt så meget. 

mailto:bestyrelsen@aalborghus.dk


Beregnede feriepenge påvirker budgettet med en udgift på 1.072 t.kr, som følge af 
den nye ferielov. Hvilket kun sker det første år.  
 
Der blev vist alternative budgetter med 9 klasser uden reduktion af lærer 
årsnormen, hvor resultatet bliver -703 t.kr. og 9 klasser med reduktion af lærerårs 
normen, hvor resultatet bliver -236 t.kr. 
 
Der blev fremlagt budget for de kommende 3 år, så bestyrelsen kan se udviklingen. 
Aase havde også udarbejdet oversigt inddelt i intervaller over alle gymnasiers 
overskud, egenkapital og langfristet gæld/årselev og noteret hvor Aalborghus lå i 
denne oversigt. 
 
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget. 
 

9) Rektors merarbejde (BO/TP) 
           Der kan udbetales et engangsbeløb for merarbejde på 50.000 kr. 

En enig bestyrelse besluttede udbetalingen. 
 

10) Fremtidig markedsføring (TP) 
Bestyrelsen vedtog at fortsætte med den samme strategi, filmen og det øvrige 
materiale eksisterer jo. Forventet udgift til biografen fremover cirka 70-80.000. 
Svært at måle effekten, men måske virker det også identitetsskabende indadtil. 
 

11) Mål- og strategiarbejdet 2020-2025 (GA) 
Grethe Andersen gav en kort redegørelse for det indsamlede materiale under 
arbejdet med Mål & strategi. Materialet danner baggrund for formuleringen af det 
kommende års målsætning. Nøgleordene er fællesskab, synlighed, indflydelse, 
ansvar og traditioner. 
 

12) Eventuelt 
Der uddeltes julegaver til bestyrelsesmedlemmerne. 

 
Kl: 18:30 Julefrokost på Restaurant Smaek Ved Stranden 4 9000 Aalborg 
 
Mødedatoer i dette skoleår:  
Juleafslutning Budolfi fredag den 20/12 2019 kl. 9:00, julefrokost kl.12:00 
Orienteringsaften torsdag den 16/1 kl. 19:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 26/3 2020 kl. 16:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 9/6 2019 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30) 
 
Referat Grethe Andersen 29-11-2019 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________________________________ 
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) 
 
 
 


