
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

Dagsorden for mødet den 22-9-2020 Kl. 8:00 - 23-9-2020 Kl. 9:00  
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 

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

 
 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referat underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
3) Meddelelser  
Ledelse:  
Præsentation af nyt medlem: Anna Rosenberg Mortensen, 2b. 
Opdatering på Coronatid: Vi har det vanskeligt som ledelse: Der kommer nye retningslinjer 
hele tiden, fx for fravær, arrangementer, hjemsendelse. Vi har haft én klasse sendt hjem i 
starten. De fik virtuel undervisning, og det ruster vi os til på længere sigt med kurser i 
Teams. Mange er hjemme på skift pga. test. Vi forsøger at holde alle opdateret i forhold til 
de retningslinjer mm, vi modtager. 
 
Lærere:  
Det der optager lærerne lige nu: PR-møde: 
Skriftlige opgaver: Mange elever afleverer for sent, hvilket er et stort problem. 
Stigende ængstelse for Langkjær/Viby-effekt med de mange etniske elever, især det 
sociale aspekt. 
Dette medførte en længere snak om omdømme udadtil, sociale og kulturelle aspekter, 
sammenligning med de andre Aalborggymnasier, mangfoldighed, rekrutteringsområde 
mm. 
 
Elever/elevråd: 
Eleverne havde mest kommentarer til ovenstående: I snakken om Corona-tiltag var der ros 
til Monas allekald. Der skal arbejdes på, at folk ikke klumper sig sammen uden for 
lokalerne. I snakken om elevsegmentet fremhævedes især mangfoldigheden på 
Aalborghus som en god ting. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Anette gjorde opmærksom på et nyt tilbud fra AAU, Play, små videoer med tilhørende 
opgavesæt. 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 



Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde, vi drøftede dog lønpolitik og 
chefløn som behandles i punkt 10. 
Intet nyt. 
 
Gæst: Thorsten Hassing Christensen, finansrådgiver, Danske Bank. 
På baggrund af et brev fra UVM vedrørende ny finansiel strategi gav THC os en indføring i  
udarbejdelse af og implementering af en finansiel politik 
Konklusion fra Bo: Vi har nogle ting vi skal i gang med, både med finansiel politik og 
feriepenge. Man forventer, der kommer en skabelon primo 2021 og et krav om en politik 
medio 2021. 
 
5) Perioderegnskab (JE) 
Perioderegnskabet pr. 31/8 2020 er sendt ud med kommentarer. Der er en positiv afvigelse 
på 3 mio. 
Vores elevtal er meget stabilt og vi har på nuværende tidspunkt det antal elever, der er 
budgetteret med. Så medmindre der kommer et frafald inden indberetningen 60. tælledag 
passer vores statstilskud. Vi har fået ekstra midler til efteruddannelse og rengøring på 
grund af corona. Vi mangler indtægter fra fester og unge forskere.  
Der er stort set ikke udbetalt overtid og der er ikke udbetalt så meget til skriftlig censur. Vi 
har brugt de timer til SST, som vi har budgetteret med, selvom skolen har været lukket 
ned. Efter sommerferien er der en del sygdom og der er vikarer på for 175 tkr./måned. 
Fagene har ikke brugt deres penge, mange kurser er aflyst og der har ikke været de 
elevaktiviteter vi plejer. Afvigelse på lønnen i administration og på bygninger skyldes 
forskydning i afholdt ferie. Der er mange små besparelser, som følge af nedlukningen på 
øvrige omkostninger under administration og ejendommen. Der bliver til gengæld brugt 
mange penge på sprit/ekstra rengøring i håb om at forhindre corona på skolen. 
Det er svært på nuværende tidspunkt at komme med et kvalificeret gæt på årets resultat, 
men tror vi ender med et resultat på omkring 1mio. 
 
6) Budgetforudsætninger til 2021 
Bestyrelsen ønsker et budget med 10 stx og 2HF. Med det fremlagte forslag til finansloven 
for 2021 giver det Aalborghus Gymnasium 300 tkr. mere statstilskud med det antal elever 
skolen har i dag. En del af de lærer, som læser ekstra fag, bliver færdige til sommer og der 
er ingen større renoveringer. 
Bestyrelsen ønsker et budget i balance og beregninger på 9 stx og 2HF. 
 
7) Års- og ferieplan (TP) 
Vedhæftet plan til godkendelse. Vi skal vende skolestart-datoen. 
Ferieplanen har været i MIO og FU. Skolestart efter sommerferien ændres, så lærerne 
starter mandag d. 9.08 og alle elever tirsdag d. 10.08. 
 

8) Udbud og kapacitet (TP) 
Forslag med 9 studieretninger, 2-3 fagpakker (4 HF og 9-11 STX) (TP) 
TP redegjorde for, hvordan fordelingen forløb op til dette skoleårs start. Mange elever blev 
flyttet frem og tilbage, uden at de trængte gymnasier fik flere elever ud af det. Aalborghus 
harmonerer sit udbud med Katedralen. 
Endelig beslutning: 10stx+4hf 
 

9) Rektors resultatløn 20/21(Bo/TP) 



Godkendelse af kommende resultatlønskontrakt (kontrakt og bemyndigelse vedhæftet) 
Man drøftede punkterne i kontrakten og vedtog den med et par tilføjelser. Den reviderede 
kontrakt er rundsendt. 
 
10) Chefløn (Martin/Bo/TP) 
Bo, Martin og TP fremlægger lønpolitik (vedhæftet) og proces for overgang til chefløn 
Bo fremlagde principperne og processen for overgang til chefløn. Efter enkelte ændringer 
gav bestyrelsen TP mandat til at forhandle med uddannelsesledere og vicerektor. Den 
reviderede dokument om chefløn er rundsendt til bestyrelsen. 
11) Investeringsrammer 2020-2024 (Bo) (Kort orienteringspunkt fra UVM) 
Det eneste der har været oppe at vende, er bil 150.000, det samme til traktor. Bilen kører 
rigtig meget i forbindelse med kurser og eksamen. Vi skal søge og have godkendelse, hvis 
der opstår en situation. Det er rettidig omhu at sætte penge af nu (til bil og traktor), så må 
vi se, om det bliver nødvendigt. 
Man drøftede kort den grønne vinkel og køb af el-bil. 
Beløbet er ikke øremærket. 
 
12) Finansielle aftaler (Bo) (Kort orienteringspunkt fra UVM) 
Vi har ikke nogen aftaler, der giver problemer. 
 
13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
GA holdt et kort oplæg om de spørgeundersøgelser, der er lavet på gymnasiet i forhold til 
virtuel undervisning – som optakt til oplæg om virtuel undervisning 
 
Kommende bestyrelsesmøder: 10/12 2020 med spisning. 23/3 2021, 10/6 2021. 
 
Martin takkede for bestyrelsens hilsen til hans fødselsdag. 
 
Oplæg eftermiddag og aften: 
 
Uddannelsesleder Thorbjørn Lind holdt oplæg med overskriften: ”Beredskab – at forvente 
det uventede.” Han kom bl.a. ind på ulykker i undervisningen, brand, omsorg, trivsel og 
PLOV. Man diskuterede desuden (telefon)trusler og pandemiberedskab. 
 
Lærer Gurli Larsen holdt oplæg om ”Virtuel undervisning” og fortalte om, hvad hun konkret 
havde gjort i foråret under nedlukningen. Hun redegjorde fordele og ulemper i forhold til 
sine to fag: oldtidskundskab og fysik. 
 
Efter aftensmaden holdt lærer Mia Wendelboe oplæg om ”Klasselærerfunktionen”. Hun 
gennemgik nogle af klasselærerens opgaver og gav eksempler fra sine egne klasser på, 
hvad hun havde arbejdet med. 
 
GA referat 30.09.20. 
 
 
 
 
 


