
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
      

 
 
 
Referat fra mødet i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium den 9-6-2020 
 
 Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Benjamin 
Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ), Anna Freja 
Hvidbjerg-Hansen, Emilie Winther Skall, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe 
Andersen (GA). 
Ikke til stede: Oliver Valentin Christensen. 
 
1) Underskrivelse af referat fra de sidste 2 møder  
Referater underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
3) Meddelelser  
Ledelse: Opdatering på Corona-tid,  
TP: De tre mest mærkelige måneder i min ansættelse.  
Chelinas praktikanter har lavet en undersøgelse blandt eleverne. Mange har deltaget. Der 
er generel tilfredshed med det, der er foregået og med informationsniveauet. 
Vi får mange forældrehenvendelser pr tlf. især om huepåsættelse og dimission. Vi har 
sendt en del information til forældre i E-post og til eleverne i Lectio. Det har hjulpet. TP har 
også udsendt små ”fredagsfilm” med nyheder. 
Der blev talt en del om evaluering af virtuel undervisning, og dette sættes i gang blandt 
lærere og elever. Der er foreløbig udarbejdet et spørgeskema til lærerne, som skal danne 
baggrund for gruppediskussioner på et PR-møde efter ferien. 
 
Lærere: 
De normale kontaktflader blandt kolleger har været afbrudt, og der har været tale om en 
helt ny undervisningssituation. Den virtuelle undervisning er gået godt, men det er hårdt, 
og der kunne mærkes en vis metaltræthed til sidst. 
Der er en vis bekymring især for1g-erne, som jo ikke kender hinanden så godt og måske 
ikke har kunnet støtte hinanden tæt.  
 
Elever/elevråd:  
Glade for en god indsats fra ledelsen og lærerne, god information under hele forløbet. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Ros til alle for den store indsats i den forløbne periode. 
Vigtigt med vidensopsamling. 
Der laves et projekt med opsamling af erfaringer på universitetet, måske kan det også 
bruges her. 
 



Bo er kommet med i et Uformelt forum sammen med andre bestyrelsesformænd (Hasseris, 
Katedralen). 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde, vi drøftede dog kommende 
finansielle strategier og skal have igangsat dette arbejde. 
 
5) Holdoprettelser, ansættelser og opgavefordeling (TP) 
Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og personaleændringer. 
Opgavefordelingen er stort set overstået. 
Der bliver 9 stx og 3 hf-klasser næste skoleår. Opgavefordelingen er gået op. Der er lidt 
flere rådighedstimer. Der kommer nogle barsler. 
 
6) Evaluering af rektors resultatløn 2019/20 
Proces i forbindelse med tidligere aftale med bestyrelsen: 
Rektors resultatløn: 
Forslag til resultatkontrakt udarbejdes af rektor og uddannelseslederne. Denne tager udgangspunkt i mål- og 
strategi, ETU og MTU. 

 Rektor og bestyrelsesformand sammenskriver kontrakten til et endeligt forslag som efterfølgende 
fremlægges på bestyrelsesmødet.  

 Herefter justeres kontrakten og underskrives af formand og rektor. 

 Rektor evaluerer kontrakten sammen med formanden. Det endelige evalueringsforslag drøftes 
mellem formand, næstformand og rektor. 

 Den endelige evaluering sendes til bestyrelsen. 

 Rektor fremlægger evalueringen i bestyrelsen. 

 Efterfølgende beslutter bestyrelsen på et kort møde udbetalingsprocenten. 

Det 3. sidste punkt er ikke overholdt, hvilket Bo beklager. 
TP gennemgik kort evalueringen, hvorefter TP, JE, GA og Emilie forlod lokalet. 
 
Udmøntning: 
86% samlet udmøntning. 
Ekstraramme 100%. 
Basisrammen ikke helt opfyldt, svært i en coronatid.  
 
7) Rektors resultatløn 20/21 
Her drøftes hovedpunkterne i kommende resultatlønskontrakt. Formand og rektor laver 
efterfølgende kontrakten til godkendelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
TP: Orientering om de nye regler. 
Planen er at udfolde Mål og strategis handleplan med temaerne: Motivation, 
medbestemmelse, klasselærer mm (se det udsendte dokument). 
Bestyrelsen ønsker, at de enkelte delmål er skarpe og kvantificerbare.  
Der skal være tid til at holde klubmøder og elevrådsmøder, når rapporten foreligger. 
 
8) Mål og strategi (GA) 
Vedtagelse af Mål & Strategi og fremlæggelse af handleplan 2020-2021. Se bilag. 
Mål § strategi og handleplan blev vedtaget. 
 
9) 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. Bestyrelsen skal tage stilling til en lønpolitik for Aalborghus og 
procedure for forhandling med uddannelsesledere om overgang til ny chefløn. 
 
Et nyt cheflønsdirektiv blev drøftet på baggrund af TPs oplæg.  
TP, Bo og Martin laver oplæg til en lønpolitik, der godkendes af bestyrelsen i september. 
Selve lønforhandlingerne hører under rektors ledelsesrum. 
 
10) Perioderegnskab (JE) 
Aase fremlagde perioderegnskabet for perioden 1/1 til 31/5 2020. Det viser en positiv 
afvigelse for perioden. Der henvises i øvrigt til den medsendte forklaring på afvigelserne. 
 
11) Markedsføring 
Sidste år satte vi gang i et fælles reklame-fremstød for Aalborg-gymnasierne. Der har 
været god respons på indsatsen, så det blev vedtaget, at den kører videre det kommende 
år. 
 
12) Input til bestyrelsesdøgnmøde 
Erfaringer fra virtuel undervisning. 
Opfølgning på, hvordan det er gået for 1g – klassesammenhold. 
Resultatlønskontrakter, input andre steder fra til det målbare. 
Fraværsregler 
Besøg af nogen fra gymnasiet: Erfaringer fra virtuel undervisning, klasselærer. 
Besøg af AAUs e-læringskonsulent (fortælle om erfaringer). 
Finansiel strategi (TP, Bo, Martin og Aase kunne mødes med finansiel rådgiver og 
orientere på baggrund heraf). 
 
13) Information om samarbejdsmuligheder mellem AAU og gymnasierne (Anette) 
Anette har ønsket dette punkt på dagsordenen. AAU har nogle gode tilbud som 
gymnasierne benytter sig af. Vi har rigtigt mange samarbejdsrelationer med AAU.  
Anette orienterede om de mange tilbud fra universitetet til gymnasierne. Link til 
hjemmeside videresendes til faggrupperne. www.aau.dk/samarbejde/tilbud-til-gymnasier 
 
14) Farvel til Oliver og goddag til Emilie 
Emilie præsenterede sig selv. Vi glæder os til samarbejdet. 
 
15) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Kommende bestyrelsesmøder: 22/9 2020 – 23/9 2020(morgen/morgen), 26/11 2020, 25/3 
2021, 10/6 2021. 
 

 
 

Referat 15.06.2020 GA. 


