
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  4. januar 2021 

 
 
 

Referat fra mødet den 10-12-2020 Kl. 16:00 til 18:00 (efterfølgende 
julefrokost kl. 18:00) i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Benjamin 
Jørgensen, Rune Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ), Anna Freja 
Hvidbjerg-Hansen, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA).  
Ikke til stede: Anna Rosenberg Mortensen 

 
 

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet underskrevet. 
 

2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
3) Meddelelser  

Ledelse: Opdatering på Corona-tid, PLUS-bus-projektet 
Skolen er lukket ned fra fredag d. 11.12. Eksamen for hf og årsprøver i matematik 
gennemføres. 
PLUS-bus kommer til at ændre hele området. Der kommer et lyskryds ved 
udkørslen over for kollegievej, og der bliver kun én bane ud. Det bliver værst fra 
midt i marts – oktober. 
 
Lærere: 
Situationen er præget af Corona, der er en vis metaltræthed blandt de ansatte. Der 
mangler forudsigelighed i hverdagen. 
 
Elever/elevråd: 
Der er fokus på DGS. Elevrådet har haft besøg fra Katedralen. Mange møder op til 
møderne, og det er gode, aktive møder. Er i gang med at lave ny FB-side. Der er en 
god udvikling i gang i forhold til demokrati og medindflydelse. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Martin: Der har været møde i udvalg for regional udvikling, og der lavet en indstilling 
om at fastholde kapaciteten, undtagen på Hasseris og i Støvring, der skal gå en op. 
TP: Det kan resultere i, at Støvring snupper Svenstrup-eleverne. Vi må glæde os 
over, at vi ikke går ned. 
 
Øvrige: 
 
 

4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Ingen beslutninger fra sidste møde. 

 



5) Indberetning af klassekvotient (Bo) 
Der skal laves en indberetning af vores klassekvotient til UVM. Bestyrelsen skal lige 
nikke til denne. I år ser det ud til at vi kan overholde kravene på 28 elever pr. klasse. 
 
Indberetning: Vi opfylder kravene med præcis 28 elever. 
 

6) Perioderegnskab (JE) 
Aase sender på forhånd et bilag, hvor opmærksomhedspunkter er fremhævet og 
forklaret. 
Vi har fået kr. 590.341 mere i tilskud fra undervisningsministeriet til corona og ekstra 
uddannelsesløft. Vores elevtal holder med det der er budgetteret. Dispositions- 
begrænsning er endnu ikke udmeldt. 
 
De største besparelser viser sig at være udbetaling af merarbejde, efteruddannelse, 
censur og elevaktiviteter som ekskursion, studierejse, fester m.m. 
 
Afvigelserne på løn under administration og pedel skyldes en fejl i budgetteringen af 
feriepenge og en besparelse på udbetaling af merarbejde, da der ikke har været 
fester. Øvrige omkostninger under disse grupper er mange små besparelser, selv 
om der under rengøring er bogført alt hvad, der er købt i forbindelse med corona. 
 
Omlægningen af cibor lånet 30/6 har betydet en lille rentestigning, men der stadig er 
negativ rente på lånet. 
 
Der forventes et resultat for 2020 på t.kr 750 under forudsætning af, at budgettet for 
november og december holder og afhængig af dispositionsbegrænsningen 
størrelse. 

   
7) Budget for 2020 og prioriteringer (Budgetgæt 2021– 2024) (JE/TP) 

Der bliver fremlagt forslag til budget med udgangspunkt i finanslovsforslaget. 
          Forudsætning 10 STX og 2HF klasser og med finanslovsforslagets takster.  
 Der er flere lærer, der har afsluttet uddannelse i ekstra fag og der er ikke så mange 

projekter, så sammenlagt betyder det en justering af en årsnorm fra 1. august. 
 

Aktiviteterne er budgetteret ud fra et normalt år, hvor der bliver afholdt eksamen og 
kan afvikles de elevaktiviteter, som vi plejer. 

  
 De eneste større vedligeholdelse, der er budgetteret med reparations af boldbanen 
og nye døre ind til kantinen, så de kan stå åbne hele tiden. 
 

           Budgettet viser et resultat på t.kr 733, hvilket betyder der er likviditet nok til at betale 
årets afdrag. 

  
 Der er blevet udmeldt i forbindelse med vedtagelse af finansloven, at gymnasierne 

skal have tilbagerullet de besparelser der er foretaget de seneste år. 
 
Budgetterne for 2022-2023 viser udelukkende hvad det vil betyde med lønstigninger 
på 1% og lokalløn. Der er i budgetterne ikke regnet med løn-og pristalsregulering. 



 
 

8) Finansiel strategi (BO, JE) 
Bo og Aase har på nogle møder udarbejdet en finansiel strategi for Aalborghus 
Gymnasium de kommende år. De vil fremlægge deres betragtninger. 
Aase gennemgik det udarbejdede forslag, som havde været til høring hos revisor, 
hvis kommentar var indarbejdet i forslaget. Bo supplerede med kommentar. 

  
UVM har besluttet at der skal udarbejdes finansielle strategier i 
undervisningssektoren jf. bekendtgørelse, som er under udarbejdelse og skulle 
være færdig 1. januar 2021. 
 
Steffen ønskede en tydeliggørelse af hvad der var status for skolen og hvad der var 
strategi. 
 
Den forlagte strategi foreslås godkendt, som den blev fremlagt på bestyrelsesmødet 
med tilretning jf. ovenstående. 
 
Strategien skal ajourføres hvert andet år. 
 
 

9) Indbetaling til feriefonden (evt. optagelse af lån) 
Vi skal have vendt fordele og ulemper ved at indbetale til feriefonden. Vi vil bede om 
en bemyndigelse til at indgå en aftale om en trækningsret på en kassekredit. På den 
måde kan vi udsætte optagelse af lån til vores F5 lån skal rentetilpasses1/4 2022 og 
der kan optages et samlet lån. 
Beløbet der skal indbetales til feriefonden er kr. 6.026.891 og fristen for indbetaling 
er endnu ikke kendt. 
Bemyndigelse givet enstemmigt. 
 

 
10)  Rektors merarbejde (BO/TP) 

I år er der de sædvanlige udadrettede aktiviteter som kommer Aalborghus 
gymnasium til gode, men specielt det forøgede arbejdsbelastning med Corona som 
omdrejningspunkt har været en tidsrøver af format. 

           Der kan udbetales et engangsbeløb for merarbejde på 50.000 kr. 
 Efter aftale har Bo, Martin og TP lavet et forslag. 
 TP redegjorde kort for sit merarbejde bl.a. med DASG, Ungestrategien og hf-

gruppen under BUVM. 
 Bestyrelsen underskrev aftalen. 
 

11) Fremtidig markedsføring (TP) 
Vi vender kort om der skal ændres i strategien. 
Lige nu har vi udgifter til markedsføring til en annonce i Nordjyske sammen med de 
andre gymnasier om ”åbent hus”. Vi har bannere på vores hal og vore biler er malet 
i Aalborghus-farver. Vi satser meget på Facebook og Instagram og vores 
mediemedarbejder bruger meget af tiden på dette og vore profilbrochurer. 



Vi besluttede sidste år at lave en lille ekstra kampagne med busreklamer, en 
biografreklame og tekster i Nordjyske. Det er også blevet til en lille hjemmeside som 
kan ses på ”STXaalborg.dk” 
Beslutning: Vi fortsætter aftalen med samme beløb.   

 
12) Mål- og strategiarbejdet 2020-2025 (GA/TP) 

Status på mål og strategi, kort orientering. 
GA gav en kort status på arbejdet med mål og strategi. Der arbejdes bl.a. med 
motivation, medindflydelse og kommunikation. 
 

13) Eventuelt 
Danske Bank skal kende sine kunder og vide, hvem der sidder i institutionens 
bestyrelse. Underskrivelse af dokument. 
 
Erkendtlighed til alle. 

 
 
 

 
Åbent Hus Eliteidræt onsdag den 6/1 kl. 19.00 
Orienteringsaften torsdag den 14/1 kl. 19:00 (vi garderer os med en virtuel mulighed) 
Ordinært bestyrelsesmøde 23/3 2021 kl. 16:00 
Ordinært bestyrelsesmøde 10/6 2021 kl. 16:00 (sommerfrokost kl. 18:30) 
 
 
 


