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Referat fra mødet den 7-6-2022 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, Art Binqe, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen (JE), Grethe Andersen (GA) 
Nye medlemmer: Lasse Hjorthøj Jensen (ikke til stede), Louise Møller Haase, Lena Bro, 
Annegrete Mogensen, Sara Højholt 

 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referat underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 
3) Meddelelser  
Ledelse: 
-Vejbyggeriet har taget meget lang tid. Vi ser frem afslutningen på det. 
-Sidste skoledag havde vi en hyggelig fest. Næste skoleår nedsætter vi et udvalg med 
afgangselever tidligt på året.  
-Afgangseleverne er oppe i et begrænset antal eksamener igen i år. 2hf kunne vælge kun 
fire eksamener og så få årskarakterer i de andre fag. Nogle lidt underlige beslutninger fra 
UVM synes vi. 
-Skolen og kommunen har fået en sundhedspris, der offentliggjordes på KLM’s årsmøde. 
Det handler fx om fælles ryge- og alkoholpolitik. TP har været meget aktiv i dette arbejde. 
-Alle skoler udtages på skift til tilsyn, selv om de har svært ved at finde noget at sætte 
fingeren på. STUK har ansat en række læringskonsulenter, der skal beskæftiges. Hos os 
handler det om elevernes trivsel, der dog ikke ligger ret meget lavere end 
landsgennemsnittet. Relevante dokumenter er udsendt til bestyrelsen. 
-Studie- og ordensregler skal tilføjes et afsnit om mobiltelefoner, hvis vi skal til at inddrage 
dem i undervisningstiden, samt et afsnit om samtykke fra lærere vedrørende optagelse af 
video i undervisningen. 
 
Lærere: 
Det, der fylder for lærerne lige nu, er skolekultur og mobiltelefoner – det er vi nødt til at 
gøre noget ved. Det handler nok om klasseledelse frem for eget ansvar. Eleverne kan ikke 
selv administrere at have telefonerne uden at bruge dem. Nogle lærere er desuden 
frustrerede over, at mange opgaver afleveres for sent. 
Nogle lærere kunne godt tænke sig at arbejde med bæredygtighed. Det ville være oplagt at 
gøre sammen med elevrådets klimaudvalg. 
 
Elever/elevråd:  
Elevrådets Årsberetning deles ud. 



Elevrådskonferencen var vellykket og gav gode input fx til arbejdet med demokratisk 
indflydelse. 
Næste år vil elevrådet arbejde med et Diversitetsudvalg, et Aktivitetsudvalg samt styrke 
Klimarådets arbejde. Elevrådet vil gerne arbejde på at få det grønne flag som miljøvenlig 
skole samt deltage i Fem Fede Dage. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
 
Øvrige: 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
Vi skal lige vende valg af revisor og tro og love-erklæring om brug af kreditkort. 
-Bo, Aase og TP har drøftet prisen på revisor som aftalt. Vi fortsætter med PVC endnu et 
år, selv om de er lidt dyrere. Vi får meget for pengene, og der er et godt samarbejde 
mellem dem og skolens kontor. 
-Aase har undersøgt, hvad man gør med kreditkort andre steder, så der er lavet en tro og 
loveerklæring, som TP og Aase har skrevet under på. 
 
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 +3hf + Exzentriq forsøgsklassen. 
3 lærere går på pension, en del årsvikarer forsvinder. Der er lavet to fastansættelser og der 
er brug for nogle årsvikarer (barsel, delvise sygemeldinger mm). 
 
6) Evaluering af rektors resultatløn 2021/22 
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 de nye 
bestyrelsesmedlemmer mødet, imens bestyrelsen drøftede rektors resultatløn. Kontrakten 
udmøntedes med 90%. 
 
8) Rektors resultatløn 22/23 
Her drøftes hovedpunkterne i kommende resultatlønskontrakt. Formand og rektor laver 
efterfølgende kontrakten til godkendelsen på efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Under punktet kom en række ønsker til indsatsområder næste skoleår frem. Det kan både 
dreje sig om resultatløn og generelt Mål&Strategi. Nogle emner kan evt. drøftes på 



Bestyrelsens septemberseminar: Skriftlig fravær, plagiat, trivsel, indtægtsgrundlag (får vi 
de afgangselever fra vores område, vi skal have), samarbejde med folkeskoler. 
 
9) Perioderegnskab (JE) 
Perioderegnskab pr. 30. april blev gennemgået. Det ser fornuftigt ud, og Aase havde sendt 
kommentarer til perioderegnskabet ud til bestyrelsen på forhånd. Af hensyn til de nye i 
bestyrelsen brugte Aase lidt tid på at forklare, hvornår skolen indberetter elever, hvilket 
danner grundlag for udbetaling af tilskud. 
 
Det ser fornuftigt ud med elevoptag for skoleåret 2022/23, der er en HF-klasse (Excentric) 
mere end budgetteret, hvilket også betyder, at der ansættes 2 årsværk mere til 
undervisning. Efteråret ser også fornuftigt ud, hvis elevoptaget fastholdes. Det ser ud til, at 
regnskabet for 2022 vil kunne leve op til den finansielle strategi. 
 
10) Markedsføring 
Vi skal lige drøfte om der skal laves nye tiltag markedsføringsmæssigt. Forrige år og sidste 
år satte vi gang i et fælles reklamefremstød for Aalborg-gymnasierne. Der har været god 
respons på indsatsen.  
Det blev drøftet, hvad vi skal satse på fremadrettet. Instagram, FB, hjemmeside, banner.. 
Det er godt at Aalborggymnasierne fortsætter samarbejdet, så vi kan styrke stx/hf over for 
hhx/htx. 
En god idé fx at aktivere eleverne i markedsføring (fx i erhvervsøkonomi). Eleverne skal 
være aktive på de sociale medier, de er de bedste ambassadører.  
 
11) Input til bestyrelsesdøgnmøde 
Trivsel 
Studie-og ordensregler 
Plagiat 
Bæredygtighed/Klima 
Indsats over for områdets folkeskoler 
Mødet starter fra morgenstunden d. 27/9 og slutter med morgenmad d. 28/9. 
 
12) Farvel til Anna, Benjamin, Anette, Annesofie og Rune  
Bo Højsgaard holdt afskedstale for de afgående bestyrelsesmedlemmer og alle fik overrakt 
en boggave. 
 
13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Kommende bestyrelsesmøder: 27/9 2022 (døgnmøde), 1/12 2022, 28/3 2023, 7/6 2023 
 
Referat 13-06-2022 Grethe Andersen 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________________________________________ 
Bo Højsgaard (Formand)    Martin Bech (Næstformand)  
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Steffen Hessellund     Louise Møller Haase  
 
 
 
________________________________________________________________________  
Annegrete Mogensen                                                                    Lena Bro               
 
 
________________________________________________________________________  
Lasse Hjorthøj Jensen    Torben Poulsen (Rektor)  
 
 
 
________________________________________________________________________  
Sara Højholt     Art Binqe  
(Elevrådet)                                                                                 (Elevrådet) 
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Benjamin Jørgensen                                                        Anna Rosenberg Mortensen 
 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Anne Sofie Rechnagel Szulevicz    Rune Hildebrand  
  

 
 
 
 
 
 
 
 


