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Referat af mødet i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
27.4.2020 Kl. 16.00 

 
 Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Benjamin 
Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ)   
Oliver Valentin Christensen, Anna Freja Hvidbjerg-Hansen, Torben Poulsen (TP), Aase 
Jensen (JE), Grethe Andersen (GA).  

 
 

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde  
Udsat til næste møde. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. Punktet med chefløn udsættes. 
 
3) Regnskab 2019 (revisor Line Borregaard til stede) (JE) 
Med udgangspunkt i det interne årsregnskab gennemgik JE regnskabet. Der var ikke de 
store ændringer i forhold til fremlagt perioderegnskab pr. 31/10 2019 og forventningen til 
året. 
Der har i efteråret 2019 været en nettotilgang på 5 elever, hvor vi i mange år har haft et 
nettofrafald på mellem 25-35. Det giver en stor positiv afvigelse på modtaget statstilskud. 
Herudover har vi fået T.kr. 386 til kompetenceløft. 
Deltagerbetaling og andre indtægter er større end budgetteret, da vi er kommet med i 
projekt Novo Nordisk og har fået udbetalt penge vedr. censur. 
Undervisningens gennemførelse er til gengæld blevet dyrere. Der er brugt mere på løn, 
hvilket blandt andet skyldes, at der bliver brugt en årsnorm på lærere, der læser et ekstra 
fag. Så er der brugt flere SST timer end budgetteret og dermed jo også en større refusion. 
 
Ledelse og administration er der stort set ingen afvigelse på.  
 
Bygningens drift er der brugt mindre i løn på, hvilket skyldes, at gruppen har været vikarer 
for hinanden i forbindelse med sygdom i den udstrækning, det har været muligt, og så er 
der en forskydning i feriepengene. Der er sparet en del på el, og ellers er det mange små 
besparelser. 
 
Vi har omlagt vores Cibor lån, og det betyder, at vi får en rentebesparelse og en længere 
løbetid på lånet. 
 
Likviditeten i årets regnskab hænger sammen. 
 
Årets resultat er T.kr. 468 mod budgetteret T.kr.107. Egenkapitalen er T.kr.4.918. 



 
 
Revisor Line Borregaard: Årsrapport og protokol 
 
Tak for samarbejdet med Aase Jensen og teamet omkring hende, alle er meget 
hjælpsomme, og der leveres et godt materiale. 
 
Årsrapporten er forsynet med en blank revisionspåtegning og en blank udtalelse om den 
udførte juridisk-kritiske revision og forvaltningsrevisionen. 
 
Line Borregaard gennemgik de væsentligste nøgletal og kommenterede, at der var en 
fornuftig udvikling i omkostningerne i forhold til omsætningen. Fornuftige m2 pr. årselev og 
huslejeudgifter pr. m2., ligesom man kan se, at der er brugt penge på at minimere 
forsyningsomkostningerne. 
. 
Kigger man på omsætningsaktivernes størrelse i forhold til den kortfristede gæld, kan man 
se, at der kræves en stram styring af likviditeten. Der er overblik over og indsigt i 
likviditeten, vigtigt med fokus herpå. Fuld tiltro til dette overblik. 
 
Konklusion: Godt styr på tingene, fokus på likviditet og elevoptag. Tilpasninger foretages. 
Fuldførelsesprocenter: flot udvikling fra 17/18 til 18/19. Gymnasiets anvendelse af dets 
midler har givet resultat. 
 
I revisortjeklisten var der 2 væsentlige bemærkninger på grund af overskredet klasseloft. 
Revisionen henstiller til, at gymnasiet overholder reglerne for klasseloft, som er en 
tilskudsbetingelse for gymnasiet. Beløbet for overskridelsen er afsat i regnskabet. 
 
Line Borregaard klædte bestyrelsen på til at underskrive bestyrelsens tjekliste og 
stillingtagen og bemærkede, at bestyrelsen skulle skrive kommentarer til overskridelse af 
klasseloftet. 
 
Forretningsgangen – betryggende IT-systemer, kompenserende kontroller er i orden. 
Det anbefales at gymnasiet får arbejdet med cheflønsaftaler og får udarbejdet en finansiel 
strategi. 
Underskrivning kommer til at foregå elektronisk, regnskabet skal indberettes 29.4.2020. 
 
4) Bestyrelsens checkliste (JE)  
Bestyrelsestjeklisten blev gennemgået og godkendt med en kommentar om, at 
overskridelsen af klassekvotienten ikke forventes at gentage sig. 
 
5) Bemyndigelse til signering af regnskab (JE)  
JE blev bemyndiget til at signere regnskabet. 
 
6) Budget 2020 (JE) 
Budgettet der blev fremlagt i november viste et underskud på T.kr. -92, og det reviderede 
budget viser et underskud på T.kr. -1.390. Begge budgetter er med udgangspunkt i 10 
klasser. Den største ændring er statstilskuddet, som skyldes frafald fra november til 
indberetningen i januar. 



Da gymnasiet kun blev tildelt 9 STX klasser betyder det, at kapaciteten skal tilpasses, 
ellers bliver underskuddet meget større. De andre små justeringer blev ikke gennemgået. 
 
Den nye ferielov har stor indflydelse på budgettet, da forpligtigelsen øges med T.kr.1.104, 
hvilket jo kun sker det første år. Budgettet er også påvirket af, at der stadig bruges en 
årsnorm på læsning af ekstra fag.  
 
Bestyrelsen blev gjort opmærksom på, at der skal tages stilling til, om gælden til 
feriefonden skal indbetales, eller vi skal betale en forrentning af pengene til staten. Der 
skal udarbejdes en finansiel strategi. 
 
Det blev drøftet, om Covid 19 ville få indflydelse på skolens regnskab for 2019. Det kan det 
jo gøre, hvis der er ekstra mange elever, som falder fra, fordi det har været rigtig svært 
med den virtuelle undervisning. Der bliver igangsat forskellige initiativer for at støtte op om 
disse elever til efteråret. 
 
Der blev talt lidt mere om Covid19 og dens indflydelse på elevers og læreres dagligdag. 
Der er ingen tvivl om, at det er en hård periode for alle. Vi er nødt til at gennemtænke 
forskellige scenarier for tilbagevenden til almindelig skolegang til efteråret. Også de nye 
elever, der kommer fra et forår i folkeskolen uden almindelig skolegang skal nok støttes og 
indsluses på en anden måde end sædvanligt. 
 
7) Udpegning af revisor (JE) 
Line Borregaard fremlagde et tilbud for 2020 på T.kr. 96. PWC blev genvalgt til revisor, 
men bestyrelsen ser gerne en undersøgelse af prisen til næste år. 
 
8) Meddelelser  
Ledelse:  
Ny rygepolitik: GA orienterede om den møderække Aalborg Kommune har afholdt for at 
skabe en fælles politik for tobaksfrie ungdomsuddannelser. Tobaksfrie 
ungdomsuddannelser betyder, at hverken elever, ansatte eller gæster må ryge, dampe 
eller snuse hverken på eller uden for matriklen. Alle ungdomsuddannelser bakker op om 
en sådan politik, der skal vedtages af rektorerne på skolerne og gælde fra sommeren 
2021.  Dette er udskudt pga. Corona-krisen.  
Nabobyggeri: Byggeriet af Lektorgården sker frem til efterår 2021. Det har ikke generet os 
meget, og der er ikke sket noget med vores bygninger. 
Vejføring: Udskudt lidt, vi ved ikke, hvornår der sker noget. 
Besøg af arbejdstilsynet: Vi har haft ”varslet uanmeldt besøg”. Vi fik en fin smiley. 
Identitetstyveri: En elev har stjålet et lærerpassword fra Lectio og ændret en hel del fravær 
for en række elever. De er identificeret og politianmeldt. Hovedmanden får efter anbefaling 
fra UVM lov til at gå til eksamen som selvstuderende. 
Corona-virus: Lærere og elever er rigtig dygtige til at håndtere den virtuelle undervisning, 
selv om det er en svær tid. Der meget arbejde, og det har været svært med små børn 
hjemme mm. Sårbare elever har det svært, men vi prøver at følge dem og hjælpe, så godt 
vi kan. 
Mange nye læringsformer er i spil, og vi må tage de bedste erfaringer med videre. 



Lærere: PR-mødet blev desværre aflyst. Her skulle noget af det, der var på spil i 
lærerkollegiet før Corona have været drøftet: Fraværsregler, mobildisciplin, 
afleveringsfrister. Det vender vi tilbage til. 
Der er en god dialog lærere og ledelse imellem i denne anderledes tid. Administrationen 
yder god hjælp til det hele. 
Elever/elevråd: Der er valgt et nyt formandskab, som præsenteres på næste møde. 
Bestyrelsesmedlemmer: Døgnmøde? Skal der ændres på konceptet?  
Alle er enige om, at det er givtigt med en dag ud af huset. Man lærer hinanden at kende, 
og der er plads til oplæg udefra og mere dybdegående diskussioner. Det tages op på 
næste møde. 
Øvrige: Ingen 
 
9) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde. 
 
10) Elevoptag, klassedannelse, ansættelser og opgavefordeling (TP) 
Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og personaleændringer. 
Kommende opgavefordeling vil vi også lige drøfte. 
Vi får 9+2 klasser. 
Der har været samtaler med en række hf-ansøgere, som blev optaget. 29. april er der 
første optagelsesprøve for 9 elever, der er noget særligt med, og senere i juni er der igen 
prøve for dem, der er vurderet ikke uddannelsesparate. Vi venter på nærmere instrukser 
fra UVM, da der jo ingen eksamenskarakterer gives i år. 
 
11) Midtvejsevaluering af rektors resultatløn 2019/20 
En kort mundtlig beskrivelse af hvordan det er gået med indsatsområderne i rektors 
resultatlønskontrakt. Denne beskrivelse er en optakt til den skriftlige evaluering som 
behandles på juni-mødet. 
Det går fornuftigt med arbejdet, vi er langt i processen. Der har været en god, demokratisk 
proces omkring Mål & Strategi. Udskiftningen af teamfunktionen med en 
klasselærerordning fungerer godt. Kommunikationen med forældre og elever er udbygget. 
Der arbejdes med overgangsproblematikker, med det faglige miljø på hf mm.  
Energiforbruget er faldet efter isolering af rør. 
Evalueringsrapport udsendes til det kommende møde. 
 
12) Mål og strategi (GA) 
Vedtagelse af Mål & Strategi og fremlæggelse af handleplan 2020-2021. Se bilag. 
GA redegjorde for Handleplan 2020-2021. Handleplanen har fokus på motivation, 
medbestemmelse, klasselærerfunktionen, kommunikation og akademisk skrivning. 
Handleplanen tilpasses, så den fremstår mere ensartet i sit udtryk. 
 
13) Indberetning af styrket efteruddannelse (BO) 
Bo Højsgaard orienterede om indberetningen af midler til styrket efteruddannelsesindsats.  
 
14) Investeringsrammer (BO) 
Bestyrelsen blev orienteret om indberetningen af investeringsrammer for 2020-2024.  Der 
er ikke de store behov for investeringer. Måske ny bil (5 personer), som er sat på til 2022 
med T.kr. 150. Den kører meget og der er god ræson i at have den. Ministeriet skal søges 



på forhånd. At reservere midlerne på forhånd er ikke det samme som at have besluttet at 
købe en ny. Tænk grønt – hybridbil. 
Kommende års investeringsrammer godkendt af bestyrelsen.  
 
15) Status over fraværsindsats (TP) 
TP giver en kort status over elevfravær fra 15/8 2019 til 9/1 2020. Der indgår en 
PowerPoint, der rækker flere år tilbage. Vi vil samtidig vende de nye (gamle) fraværsregler. 
De nye regler ændrede på statistikken, men fraværet er alligevel faldet i 2020.  
Fraværet stiger lidt fra 1. årgang og opad. Det er typisk enkeltelever, der har meget fravær. 
Frafald/tilgang: nettofrafaldet vender nedad, så der er tale om en faktisk tilgang. 
 
16) Forslag til proces for chefløns-overgangen (BO/TP) 
Bo og TP fremlægger et forslag til en proces for overgang til chefløn. 
Det er besluttet i forbindelse med OK18 at alle chefer i ungdomsuddannelserne på sigt skal 
overgå til den nye chefløn. Rektors løn skal godkendes i UVM, men nuværende rektor er 
tjenestemandsansat og han ønsker ikke at overgå til ny chefløn. Først ved ansættelse af 
ny rektor skal der laves ny lønaftale med UVM. 
Uddannelseslederne skal indplaceres i løntrin og have deres obligatoriske tillæg. Der er et 
ønske fra rektor at de skal harmoniseres lønmæssigt med de andre uddannelsesledere i 
Region Nordjylland. 
UDSAT 
 
17) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Ordinært bestyrelsesmøde 9/6 2020 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30) 
Forslag til mødedatoer: 22/9 - 23/9 2020 (evt. døgnmøde), 26/11 2020, 25/3 2021, 10/6 
2021. 
Aase Jensen opfordrer til at man kigger på den nye Benchmarking, hvor Aalborghus 
sammenlignes med de øvrige gymnasier, både i landet generelt og i Aalborg specifikt. 
 
Referent Grethe Andersen  


