
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
Referat fra mødet den 8-6-2021 Kl. 16.00 – 18:30 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 Rosenberg 
Mortensen, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA). Kommende 
medlem Art Binqe. Ikke til stede: Anna Freja Hvidbjerg-Hansen 

 
 

1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev underskrevet af de tilstedeværende. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 
3) Meddelelser  
Ledelse: Opdatering på Corona-tid, vejbyggeri, sidste skoledag, eksamen, testcenter. 
Torben Poulsen orienterede om den lidt kaotiske eksamensperiode, der er præget af 
Corona. Derefter gav han en status på vejbyggeriet og vores P-plads. Alt går planmæssigt. 
Han orienterede desuden om vores testcenter, der fungerer godt. 
Herefter talte vi om bestyrelsesforsikringer, som flere andre gymnasier har tegnet. Aase 
Jensen arbejder videre med det og spørger DG til råds. 
Lærere: Tiden er præget af eksamen, der fylder meget. Desuden snakkes der om MTU. 
Elever/elevråd: Anna og Art præsenterede Elevrådets årsrapport, fortalte om de klubber, 
der er startet, om Klimaråd og affaldssortering. De fortalte om den evaluering af den 
virtuelle undervisning, de har gennemført, og som har fået god respons fra lærerne. Et 
styrket elevråd er målet for det kommende arbejde. 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Øvrige: 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde. 
 
5) ETU og MTU (Professionel kapital) 
Uddannelsesleder Thorbjørn Lind kommer og fortæller lidt om undersøgelserne og drager 
lidt slutninger. 
Thorbjørn Lind fremlagde resultater fra ETU, MTU og APV. 
ETU: Vi ligger lige på landsgennemsnittet på alle parametre. STX er en skoleform, hvor 
eleverne trives rigtig godt. HF ligger lidt bedre end landsgennemsnittet, men trives lidt 
dårligere socialt end STX. De mange data giver rig mulighed for sammenligninger inden for 
årgang, klasse, studieretning mm. 
Klasselærerne har taget undersøgelsen med tilbage til klasserne og snakket med eleverne 
om tiltag og handlemuligheder. 
Vi snakker lidt om de mange tiltag, vi har haft og planlægger efter ferien: Forskellige 
teambuilding arrangementer, 2g-dag, fokus på klasselærerens rolle mm. 
Art fortæller, der i hans klasse var en god reaktion på ETU, og at de vil arbejde med 
bestemte ting fremadrettet. 
 



MTU: Thorbjørn Lind redegjorde for GL’s ”professionel kapital”, som vi har benyttet os af 
de seneste år. På trods af de svære omstændigheder karakteriserede han undersøgelsen 
som ”mindre rød end frygtet”. 
Der blev talt om oplevet kvalitet, relationer og anerkendelse fra kolleger.TR og 
arbejdsmiljørepræsentanterne har drøftet resultaterne, ligesom der har været en 
arbejdspsykolog fra GL ind over. Næste skoleår starter der et supervisionsprojekt med 
undervisningen i centrum, og der bliver afholdt MU-samtaler og en pædagogisk dag. 
Der arbejdes med elevmotivation og relationskompetencer samt anerkendelse. 
 
I forhold til TAP-gruppen arbejdes der videre med arbejdsmiljø og kommunikation. 
 
APV: Handler meget om arbejdsstillinger og temperaturer. 
 
6) Holdoprettelser, ansættelser og opgavefordeling (TP) 
Vi kender til elevoptaget og har en idé om klassedannelse og personaleændringer. 
Opgavefordelingen er stort set overstået og ansættelserne på plads. 
Hold er oprettet, og de nødvendige ansættelser er foretaget, så opgavefordelingen er 
færdig. 
Det har været en god proces, hvor ønsker fra lærerne stort set blev opfyldt. 
 
7) Evaluering af rektors resultatløn 2020/21 
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. 

Torben Poulsen gennemgik kort evalueringen. Derefter forlod TP, JE og GA samt Art 
Binqe mødet, imens bestyrelsen drøftede rektors resultatløn. 
Kontrakten udmøntedes med 90%. 
Den klare fremstilling og det store evalueringsarbejde fik ros, men man vil gerne have 
mere indblik i dette. 
 
8) Rektors resultatløn 21/22 
Her drøftes hovedpunkterne i kommende resultatlønskontrakt. Formand og rektor laver 
efterfølgende kontrakten til godkendelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
 
Bestyrelsen kom med input til næste års kontrakt: At aflevere til tiden, skriveværksteder, 
anerkendelse og øget samarbejde, sammenhængskraft, klasselærerrollen, mål og strategi. 
 
9) Perioderegnskab (JE) 
Aase fremlægger perioderegnskabet for den sidste periode. 



Perioderegnskabet pr. 30. april 2021 viser et resultat på kr. 6.341.428, hvilket er kr. 
1.634.428 bedre end budgetteret. Den positive afvigelse kan henføres til corona 
situationen. Vi har fået mange ekstra midler og der er mange besparelser, da der ikke har 
været det samme aktivitetsniveau, som der normalt er. 
 
Der er indbetalt godt 3.000.000 til feriefonden og resten bliver indbetalt til foråret 2022. Vi 
har fået tilsagn om lån til indfrielse af feriefonden og lånet bliver optaget i forbindelse med 
rentetilpasning af 2 af vores lån 1.april 2022. 
 
Der er nu kommet vejledning til brug for udarbejdelse af retningslinjer for en strategi for 
finansiel risikostyring. I den forbindelse er der også kommet et forslag til hvordan den skal 
udarbejdes, så vi skal have kigget vores igennem igen. Der bliver et forslag til 
bestyrelsesmødet i september. 
 
10) Markedsføring 
Vi skal lige drøfte om der skal laves nye tiltag markedsføringsmæssigt. Forrige år og sidste 
år satte vi gang i et fælles reklame-fremstød for Aalborg-gymnasierne. Der har været god 
respons på indsatsen. 
Biograffilmen får vi næste år også, da Corona jo lukkede biograferne. De sociale medier er 
et hit. Det giver identitet til de elever, der går her. Vi vil gerne køre videre med den strategi, 
vi har. Bestyrelsesformændene fra Aalborghus og HHX skulle måske mødes? 
 
11) Input til bestyrelsesdøgnmøde 

• Tosprogede, andengenerationselever, elevsammensætning. Besøg af Nuuradiin 
Hussein, Center for Ungdomsforskning? 

• Ungdomskultur, hvad lykkes vi med? Elevperspektivet. 
 
 
12) Farvel til Anna og goddag til Art 
Anna var ikke til stede. 
 
13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Kommende bestyrelsesmøder: 21/9 2021 (døgnmøde), 7/12 2021 
 

 
Referat v. Grethe Andersen 14.06.2021. 


