
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
   

 
Referat fra møde i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 21.09.21 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Anette Therkelsen, Rune 
Hildebrandt (HI), Anne Sofie Rechnagel Szulevicz (SZ), Anna Rosenberg Mortensen, Art 
Binqe, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA). Ikke til stede: 
Benjamin Jørgensen 
 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt 
 
3) Meddelelser  
Ledelse: Corona, sommerferie, vejbyggeri, eksamenskarakterer, kommende bestyrelse 
Corona: Meget få er hjemme med Corona. Vi skal ikke længere godskrive fravær, da 
corona skal behandles som andre sygdomme.  
Sommerferie: Pedeller på arbejde. Voldsomt regnskyl gav vand i kældrene, som vi måtte 
have et firma til at tømme/tørre samt personale til at rengøre. Der arbejdes med 
opsamlingstanke og vækførsel af vandet. 
Vejbyggeri: Der mangler sten til kørselsrampen, det går langsomt, Kloak skal skiftes, 
rampe til kælder skal udvides. 
Eksamenskarakterer: Vi er ikke faldet på vores gennemsnit, så det er gået ok på trods af 
Corona. 
Vennerne: Foreningen er nedlagt. Aktiviteterne fortsættes, evt. søges sponsorater til 
legater  
Kommende bestyrelse: 1. maj 22. TP fremsætter ønske om genbeskikkelser. 
 
Lærere: 
Det der fylder: 
-at komme tilbage i skole, det er svært at genetablere en fornuftig skolekultur igen. 
Eleverne har svært ved at genfinde disciplinen i dagligdagen, er ukoncentrerede, kommer 
for sent osv. Det er også svært for lærerne at genfinde den daglige rytme og de vante 
fællesskaber. 
-indeklima (det arbejdes der med). 
-mobiltelefoner i undervisningen skaber store problemer for lærerne. 
Aase om øvrigt personale: TAP-gruppen oplever store problemer med oprydning, graffiti, 
toiletter mm efter corona. 
 
Elever/elevråd:  
Kæmpe fremmøde til første elevrådsmøde: Mange deltog aktivt og meldte sig til udvalg. 
Der blev valgt nye næstforpersoner. 
Elever har deltaget i DGS-kursus om at tage ansvar og lede. 
Der arbejdes med forskellige forslag til kantinen, hvoraf nogle allerede er opfyldt. 
Klubber og aktiviteter efter skoletid går rigtig godt. 
 



Bestyrelsesmedlemmer:  
Bestyrelsesforeningen udsender nyhedsbreve, Bo vil videresende til bestyrelsen. 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Der er ingen beslutninger til opfølgning fra sidste møde. 
 
5) Perioderegnskab (JE) 
Perioderegnskabet siden sidst. 
Perioderegnskabet pr. 31/7 2021 viser en positiv afvigelse på kr.2.199.551. Der henvises i 
øvrigt til det udsendte materiale med forklaring på afvigelserne.  
 
I forbindelse med den nye busbane vil vi få nogle omkostninger med ændring af vores 
parkeringsplads, som kommunen ikke vil påtage sig. Det drejer sig om, at vi får etableret 
en busholdeplads og stadig bevarer muligheden for at komme i kælderen med varer. Det 
vil koste omkring 400.000 kr. Vi har i forbindelse med skybrud i sommerferien haft 
oversvømmelse i kælderen og arbejder for tiden med at finde en løsning på forsinkelse af 
vandet, så vi undgår oversvømmelser. Prisen på denne ændring kender vi ikke endnu. 
 
Der forventes et resultat 31/12 2021 på omkring 2 millioner. Godt med et positivt resultat, 
som kan være med til at forbedre skolens likviditet, som har været påtalt fra ministeriet. 
 
SZ så gerne, at overskuddet ikke bruges til at forbedre likviditeten. Vi ved ikke helt, hvor 
eleverne er fagligt set – man kan kalde det en slags undtagelsestilstand. De sidste to år er 
eleverne bedømt på corona vilkår, vi ved ikke, om der er huller, måske endda fra 
folkeskolen. Trivsel er præget af to år med corona. TP gjorde opmærksom på, at eleverne 
prioriteres, og der er såvel timer som midler til rådighed. 
 
Anna efterlyste fællesskaber uden alkohol, hvor man lærer hinanden bedre at kende – sker 
i de mange klubber. 
 
6) Budgetforudsætninger til 2022 
Finanslovsforslaget for 2022 er fremlagt og det vil give skolen en merindtægt på knap 
700.000 kr. med det antal elever vi har på nuværende tidspunkt.  
 
Umiddelbart er der ikke planlagt nogle større investeringer i bygninger. 
 
Bo gjorde opmærksom på at vi i god tid skulle have styr på låneomlægningen pr. 1. april 
2022. 
 
7) Års- og ferieplan (TP) 
Vedtaget  
 
8) De nye elevfordelingsregler 
Hvad kommer de nye elevfordelingsregler til at betyde for Aalborg og specielt for 
Aalborghus 
TP gennemgik de centrale elementer i den nye aftale om elevfordeling. Stram 
kapacitetsstyring indtil 2025 af UVM baseret på forventet elevtal. Regionerne melder ind til 



UVM. Mulighed for at hæve kapaciteten på det enkelte gymnasium, når søgetallene er 
kendte. Den koordinerede tilmelding fungerer som vanligt. 
Alle skal være med i kapacitetsstyringen, også HTX og HHX. 
Afstandszoner (max 60 minutters transporttid) og fordelingszoner (forældreindkomst) bliver 
gældende. Lige nu er kun afstandszoner gældende i Region Nordjylland. 
 
9) Udbud og kapacitet (TP) 
Forslag med 9 studieretninger, 2-3 fagpakker (4 HF og 9-11 STX) (TP), forslag til en ny hf-
klasse med speciel fagpakke. 
TP gennemgik fordelingen af elever på de enkelte skoler: Hvor kommer de fra? 
Fra eget område: 96% Hasseris, Aalborghus 95%, Katedralen 85% og NG 65%. Der 
udbydes for mange klasser ift. Elever, dog størst problem uden for Aalborg. Strategi for 
Aalborggymnasierne er at gå én ned hver. Som nævnt ovenfor må kapaciteten hæves, 
hvis der kommer flere elever. 
 
Bestyrelsen tog en snak om ”fortællingen om Aalborghus - den rummelige skole”, om det 
at vælge os til i stedet for fra, god faglighed, stærkt elevråd, mangfoldighed, fælles fodslag 
og værdier. 
 
Bestyrelsen vedtog en fordeling på 9-4 (9 stx og 4 hf). 
 
10) Rektors resultatløn 21/22 (Bo/TP) 
Godkendelse af kommende resultatlønskontrakt (kontrakt eftersendes) 
Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten med en tilføjelse om at arbejde med 
lærertrivsel og opgaveaflevering i stx (ikke kun i hf). 
 
11) Investeringsrammer 2021-2025 (Bo orienterer om kommende investeringer)  
Bo orienterede om de investeringer, som er indberettet til ministeriet. 
 
12) Finansiel strategi (Bo, Aase og TP)  
Der er kommet en ny skabelon fra UVM der skal bruges. Vi gennemgår skabelonen, hvori 
der er indarbejdet tal/principper gældende for Aalborghus Gymnasium. 
Forslaget blev vedtaget af bestyrelsen. 
 
13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Mødedatoer vedtaget: 13/12 2021, 24/3 2022, 7/6 2022, 27/9 2022. 
 
 
 
Øvrige oplæg uden for den ordinære dagsorden: 
 
Nuuradiin S. Hussein, byrådsmedlem Aalborg Byråd, om udfordringer med 2-kulturelle 
elever i uddannelsessystemet 
Nuuradiin havde stor ros til Aalborghus for vores rolle i det aalborgensiske 
uddannelsesmiljø. Han kom med nogle interessante betragtninger om 
ungdomsuddannelserne i Aalborg, og om de udfordringer, vi har med image, faglighed og 
dannelse. 
 



Janne Plauborg og Lene Mølgaard, Aalborghus Gymnasium, om det nye projekt ”Stille 
elever”. 
Janne og Lene leverede et spændende og engageret oplæg om deres nye projekt, der 
handler om at gøre flere elever mere selvsikre, så de siger mere i timerne og får mere ud 
af undervisningen. Også en slags dannelsesprojekt, der giver eleverne modet til at deltage 
i et demokratisk samfund. 
  
Art Binge, elevrådsmedlem i bestyrelsen, om ungebyrådet: Hvad er det og hvad kan vi 
bruge det til? 
Art fortalte engageret om arbejdet i Ungebyrådet. Ungebyrådet har stor indflydelse på 
mange beslutninger, da politikerne ofte spørger til de unges meninger og er meget 
interesserede i deres holdninger. Ud over Art sidder der to andre Aalborghusere i 
Ungebyrådet. Alle unge fra 5. klasse op til 19 år kan stille op. 
 
Casper Skafte, direktør for Exzentriq, om sit arbejde med unge med skolevægring og det 
kommende samarbejde med Aalborghus om en treårig hf. 
Casper fortalte animeret om sit arbejde og om forhåbningerne til det kommende 
samarbejde. Bestyrelsen havde mange spørgsmål og viste stor interesse for Caspers 
arbejde og det kommende samarbejde. Bestyrelsen (AT) efterspurgte en drøftelse på et 
senere bestyrelsesmøde af, hvordan samarbejdet skal implementeres i praksis, herunder 
efteruddannelse af involverede undervisere, integration af de nye elever på skolen, 
betydningen af tiltaget for skolens image  mv. 
 
Referat 23.09.21 Grethe Andersen 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________ 
Bo Højsgaard (Formand)    Martin Bech (Næstformand)  
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Benjamin Jørgensen     Torben Poulsen (Rektor)  
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Anna Rosenberg Mortensen (Elevrådet)  Art Binqe (Elevrådet) 
 


