
 
 
 
 

 
 
 
 

 

      september 
 
Referat fra mødet den 27-9-2022 Kl. 8:00 - 28-9-2022 Kl. 9:00  
i bestyrelsen for Aalborghus Gymnasium 
 
Til stede: Bo Højsgaard, Martin Bech, Steffen Hessellund, Lasse Hjorthøj Jensen, Art 
Binqe, Sara Højholt, Lena Bro, Annegrete Mogensen, Torben Poulsen (TP), Aase Jensen 
(JE), Grethe Andersen (GA) 
Ikke til stede: Louise Møller Haase 
 
0) Konstituering af den nye bestyrelse 
Den nye bestyrelse konstituerede sig med Bo Højsgaard som formand og Martin Bech 
som næstformand. 
 
1) Underskrivelse af referat fra sidste møde 
Referatet blev underskrevet. 
 
2) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – se dog pkt. 4. 
 
3) Meddelelser  
Ledelse: 
Der er ikke sket nogle skader på skolen i sommerferien. Pedellerne har været på arbejde 
på skift. Det er gået godt. Der er stadig nogle ting i forbindelse med vejarbejdet: 
beplantning, skilte mm. 
Eksamen: Resultaterne er ikke signifikant forskellige fra før corona, eleverne har klaret sig 
godt. 
Corona: Man skal stadig blive hjemme, lige som med andre sygdomme. Der udleveres 
gratis test på kontoret, men det er frivilligt at lade sig teste. 
Energi: Skolen har en el-aftale med faste priser, solcellerne giver 80 megawatt timer. Vi 
skal i vinter holde de19 grader ligesom andre offentlige institutioner. Vi har LED-lamper 
overalt, forholdsvist ny-isolerede tage, nye vinduer. Der har været noget ”tomgangsstrøm” i 
ferien, men vi prøver at finde ”hullet” (måske kantinen). 
Exzentriq: Der er 24 i klassen, de har store udfordringer med angst, økonomi, men de 
klarer sig foreløbigt godt fagligt. Der er indrettet lokaler med sækkestole, så de kan trække 
sig tilbage og få virtuel undervisning. 
 
Lærere: 
Mobilhoteller: Det var et kæmpe ønske, som lærerne er glade for, at ledelsen har opfyldt. 
Det fungerer rigtig godt og er gået overraskende nemt. Det giver et andet fokus i timerne, 
og det øger arbejdsglæden.  
Også den nye ordning med skrivefængsel er lærerne glade for. Det hjælper på de 
manglende opgaver, at der skal afleveres i timen. 
Plagiat fylder rigtig meget. Det arbejdes der med fra PR og ledelsen. Der er et oplæg 
senere på programmet. Lærerne er glade for, der er opbakning fra ledelsen. 
 
Elever/elevråd: ’ 



Art: Det er ikke noget problem at aflevere telefonerne, når den vibrerer i lommen, fjerner 
det let fokus fra undervisningen. En lille gruppe synes ikke, det er fedt. Det kan virke 
krænkende, men generelt fungerer det ok. 
Skrivefængsel virker afskrækkende på eleverne, og nogle er utilfredse med at skulle 
aflevere i timen. Oplever det, som om fristen er blevet kortet af, hvilket dog ikke er tilfældet. 
Der har været mange til elevrådsmøder i begyndelsen af skoleåret. 
Klimarådet starter op igen og skal stå for ”Fem fede dage” i november, arbejde for ”grønt 
flag” og med affaldssortering. 
Elevrådet forventer at starte er aktivitetsudvalg og et diversitetsudvalg, der skal stå for en 
fodboldturnering Aalborggymnasierne imellem, en Kulturdag om etnicitet/mangfoldighed, 
diverse temadage – fx tøjvalg/farver. 
Elevrådskonference d. 14.10: Politikere, DGS. 
 
Bestyrelsesmedlemmer:  
Bo Højsgaard: Sofie fra elevrådets forpersoner har et ønske om at være observatør i 
bestyrelsen. Dette er ikke muligt ifølge vedtægterne. 
 
4) Opfølgning af beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 
TP lovede at undersøge nærmere, hvor Aalborghus’ elever kommer fra. Dette redegjorde 
han for. Det kan være svært at spore dem, der har været på efterskole. 
Klarup: for få – det arbejder vi på. 
Gistrup: fint – de er på efterskole – dem har vi et helskolesamarbejde med. 
En kort diskussion afsluttede punktet. 
 
5) Perioderegnskab (JE) 
Perioderegnskabet siden sidst. 
JE gjorde opmærksom på, at hun i forbindelse med vedtagelse af budgettet gjorde 
opmærksom på, at det var det strammeste budget, der var udarbejdet.  
 
Perioderegnskabet viser et overskud på 4.991 tkr, der er 873 tkr. mindre end budgetteret. 
Afvigelsen skyldes ikke større frafald eller mindre optag, men det skyldes hovedsageligt et 
merforbrug af løn til undervisning. En del af merforbruget skyldes sygdom og ekstra løn 
(1.340 timer i skoleåret 22/23), som følge af oprettelse af Exzentriq (ekstra HF-klasse).  
 
På bygninger er der brugt 167 tkr. mere i vedligeholdelse, som især skyldes de elektriske 
installationer. Der er brugt 114 tkr mere på arealer, som skyldes parkeringspladsen og 
etablering af lade standere og 80 tkr. mere på varme. Vi har heldigvis kontrakt på køb af el 
fra til 2025 til en pris på 0,57 kr. Vi har i dag et rigtig godt redskab til at følge vores 
energiforbrug og følger selvfølgelig de udmeldte retningslinjer fra ministeriet. 
 
Finansielle omkostninger er steget, da renten der blev fastsat på ciber lånet 1. juli steg 
renten fra -0,28 % til 0,66 %. 
 
Hvis budgettet overholdes de sidste 4 mdr., ender vi med et resultat for 2022 på -650 tkr., 
hvilket ikke er i overensstemmelse med den finansielle strategi, som er vedtaget af 
bestyrelsen. 
 



Benchmark for Aalborg Gymnasierne er udarbejdet og sendt til orientering, så bestyrelsen 
har mulighed for at sammenligne. Der er ikke den store forskel – dog bruger vi 1,5% mere 
end Hasseris på undervisning. 
 
6) Budgetforudsætninger til 2023 
Finanslovforslaget er kommet og taxametrene er steget, men iflg. danske Gymnasiers 
beregninger er det ikke nok til at dække lønstigningerne. Det betyder, at det bliver svært at 
få budgettet til at hænge sammen. JE bruger tiden lige nu til at forhandle bedre priser og 
besparelser på energi. Vi afventer også vores kapacitet, da det har stor betydning for 
budgettet. 
 
7) Års- og ferieplan (TP). 
Planen indeholder 200 skoledage august-juni. 
Godkendt af bestyrelsen. 
 
8) Udbud og kapacitet (TP) 
Forslag: 9 studieretninger, 2-3 fagpakker (4 HF og 9-11 STX) (TP), fortsættelse af hf-
klasse med speciel fagpakke (Exzentriq-hf). 
9 stx-klasser passer til vores personalestørrelse. 
Exzentriq – skal der oprettes en ny til sommer? Vi skal først have erfaringer med den, vi 
har. Hvis det går godt, så regner vi med at fortsætte. 
Bestyrelsen indstiller 9+4 (3+1 hf). 
Regionen får indstillingen, UVM bestemmer. Vi håber, de følger indstillingen fra sidste år. 
TP redegjorde for de andre skolers ønsker samt problematikken nord for fjorden.  
 
9) Rektors resultatløn 22/23 (Bo/TP) 
Godkendelse af kommende resultatlønskontrakt 
TP redegjorde for indsatsområderne i kontrakten, og bestyrelsen godkendte den. 
Bo Højsgaard underskrev kontrakten som formand. 
 
10) Studie- og ordensregler 
Bestyrelsen vedtog en ændring af studie- og ordensregler i forbindelse med de nye 
mobilhoteller samt et punkt omfattende videooptagelse af lærere. 
 
11) Investeringsrammer 2022-2026 (Bo)  
Bo informerede om indsendelse af investeringsrammer for perioden 2022-26. Der er i 2022 
afsat 450 t.kr. til parkeringspladsen, i 2023 og 2024 ny bil og traktor. 
 
13) Eventuelt (herunder mødedatoer næste år)  
Forslag til kommende bestyrelsesmøder: 1/12 2022, 28/3 2023, 7/6 2023. 
Vedtaget. 
 
Hermed afsluttedes det ordinære bestyrelsesmøde. 
Eftermiddagen bød på en række spændende oplæg: 
 
 
 
 



Torben Poulsen: Trivsel hos vores elever 
Med udgangspunkt i en række fokuspunkter og statistik fra ETU gjorde TP rede for ETU’en 
og det varslede tilsyn. I grupper diskuterede bestyrelsen forskellige mulige 
indsatsområder. Arbejdet fortsættes i den kommende tid. 
 
Dan Tillebæk, uddannelsesleder: Samarbejde med folkeskolerne 
Dan Tillebæk redegjorde for vores igangværende samarbejde med Gug, Klarup, Vejgaard 
Østre og Gistrup skoler samt 10. klasse På Sporet. Disse samarbejder er blevet udvidet en 
del, og måske kan det gøre noget for rekrutteringen fra skolerne. Steffen Hessellund 
nævnte mulighederne for et samarbejde med Sønderbroskolen. 
   
Lena Bro: Plagiat (med input fra Grethe Andersen, Art Binqe og Sara Højholt 
Lena Bro talte med udgangspunkt i artiklen ”Derfor snyder gymnasieelever” i Videnskab.dk 
om plagiat. Hun inddrog desuden udsagn fra første del af en spørgeskemaundersøgelse, 
der er sat i gang blandt 3g-elever og lærere. Der er to væsentlige spørgsmål: Hvorfor 
snyder eleverne? og Hvad er plagiat? Bestyrelsen havde en god debat om emnet, og 
arbejdet fortsættes resten af skoleåret, bl.a. i PR. 
 
Grethe Andersen: Mål & Strategi 
Grethe Andersen redegjorde for dette års indsatsområder i mål og strategi. 
 
Om aftenen holdt Scheelsmindes kok, Christian Nurup, et kort oplæg om ”Bæredygtig 
ansættelsespolitik på Scheelsminde”. 
 
Referat v/Grethe Andersen 30-09-22 


