
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Torsdag d. 11. juni 2020 kl. 16.00 – ca. 18.00 

1. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat. 

Ordinært møde d. 25.3.20 blev aflyst pga. corona. Årsregnskab blev godkendt og underskrevet 

virtuelt.  

Bilag 1. Referat fra møde 13. december 2019. 

2. Coronaperioden – status og konsekvenser.  

Elever og undervisning 

I hele perioden fra nedlukning sidst i marts til nu er der blevet undervist. De første uger kun 

virtuelt. Skolen åbnede igen d. 20. april for 3g’erne. Den 21. maj kunne vi så sætte flaget, nu blev 

det også muligt for 1.g og 2.g at komme på skolen. På grund af sikkerhedsreglerne betød det 

samtidig mindre skoletid for 3.g, da vi kun kan have en årgang ad gange på gymnasiet.  

Lærerne har gjort et kæmpearbejde for at variere den virtuelle undervisning. Vi har undervejs 

løbende drøftet processen, bl.a. ved et møde med alle lærerne d. 18. maj.   

Prøver og eksamen. 

Eksamen blev aflyst for 1.g og 2.g. 3.g har været til skriftlige prøver samt til mundtlig prøve i deres 

studieretningsprojekt. Vi valgte at gennemføre alle terminsprøver i 3.g, og vi har også valgt at 

gennemføre nogle af årsprøverne i 1.g og 2.g på skolen. Samtidig har der været gennemført 

prøvetræning på de fleste af undervisningsholdene. 

Udfordrede elever  

Vi har fulgt elevernes fravær tæt. Overordnet er det vist gået godt, men der har været mange 

elever, der har været meget udfordret af isolationen. Men også nogle af de stærke og målrettede 

elever har haft udfordringer. Når der ikke ringer ud efter et modul, så kan man jo blive ved-og-ved 

med at forbedre det produkt, der skal afleveres inden midnat.  

Studievejledere m.fl. har haft kontakt til ca. 20% af eleverne i perioden. Jens har valgt ikke at sætte 

elever på særlige vilkår, hvis fraværet alene er opstået i coronaperioden.   

Sikkerhed. 

Sikkerhedsregler er løbende blevet udarbejdet, helt ned til detaljer om, hvilke toiletter man 

brugte, en fast siddeplads som ingen andre brugte, forskellige indgange til skolen, hvornår 

kantinen måtte bruges osv. Det er blevet overholdt af eleverne, med det resultat at selvom en hel 

3.g-årgang var på skolen, så virkede den totalt tom for elever.  

Pedel, rengøring, kantine. 



Bortset fra de første 2 uger, hvor Danmark var helt lukket ned, så har alle været på arbejde på 

skolen i hele perioden. Alle har givet en ekstra hånd med, hvor det var brugbart. Der er gjort 

hovedrent, og kantinefolket har malet i fællesarealet. Med elevernes tilbagekomst har det været 

en meget anderledes dag for rengøringspersonalet, eksempelvis skulle klasseværelser vaskes af to 

gange om dagen.  

Kontor og ledelse.  

Vi har været på kontoret i hele perioden. Også kontoret har været på ”overarbejde”. Der er 

næsten hver uge kommet nye retningslinjer og ændringer. Det har eksempelvis betydet, at skema 

for 150 hold skulle lægges om igen og igen.  

Hvor er vi så nu? 

Vi ved, at vi har en stærk skole og dygtige medarbejdere, der fleksibelt løser udfordringer, som de 

kommer. Der er ingen tvivl om, at der er afprøvet en række virtuelle platforme i undervisningen, 

platforme der var ukendte for mange.  

Men vi må også erkende, at vi har en tyndslidt organisation, der trænger til sommerferie. Rektor 

bliver nok nødt til i det nye skoleår at finde på et eller andet sjov og hyggeligt som tak. Og det må 

godt koste lidt!  

3. Globale Gymnasier.  

Bilag 2: Globale Gymnasier - vision og organisering. 

Globale gymnasier er et netværk af 9 gymnasier spredt over hele landet, gymnasier der som 

Støvring Gymnasium fokuserer på det globale. Man ønsker at udvide med et nordjyske og et 

sønderjysk gymnasium, derfor fik vi henvendelse og invitation her i foråret.  

Der er foreløbigt sagt ja-tak til deltagelse. Vi får d. 16. juni besøg af rektor på Svendborg 

Gymnasium, Jesper Vildbrad og en koordinator fra et af de øvrige gymnasier. Her vil vi høre mere 

om GG. 

I fællesskab udarbejdes undervisningsforløb og elevaktiviteter, hvor der fokuseres på det globale. 

Støvring Gymnasium har et solidt fokus på det internationale, bl.a. gennem studierejser, 

partnerskoler og udvekslinger. Udfordringen bliver formentlig i fremtiden at fastholde dette. 

Politisk arbejder man med en maximal elevbetaling, og ingen ved, hvordan rejsemuligheder og 

priser vil være fremover.  

Globale Gymnasier vil være en mulighed for at fokusere endnu stærkere på, at vi er en del af et 

globalt fællesskab, uden at det inkluderer nye rejser.   

Pris for deltagelse: 27.000 kr. pr. år. Hertil kommer, at der skal afsættes tid til en koordinater 

(lærer), der sammen med rektor varetager samarbejdet.  

Vedlagt bilag: Globale Gymnasier - vision og organisering.  



Se også hjemmesiden: http://globalegymnasier.dk/ 

Indstilling:  

Skolens internationale engagement har gennem alle årene været forelagt bestyrelsen. Derfor også 

dette nye tiltag. Det indstilles fra rektor, at Støvring Gymnasium takker ja til invitationen.  

4. Kapacitetsfastsættelse og kapacitetsloft.  

Bestyrelsen vedtog på bestyrelsesmødet i oktober 2019 at hæve kapaciteten fra 6 klasser til 7 

klasser pr. årgang. Det skete på baggrund af, at vi de seneste år har haft ansøgere til mere end 6 

klasser. Med befolkningsudviklingen i vort område er forventningen at søgningen ikke bliver lavere 

fremover.  

Efterfølgende besluttede Region Nordjylland at indstille et kapacitetsloft på Støvring og 

Ålborggymnasierne til Undervisningsministeriet, hvorefter vi fik pålagt et loft på 6 klasser (168 

elever). 

Støvring Gymnasium havde 18 ansøgere over maksimum. Især Hasseris Gymnasium og Støvring 

Gymnasium havde for lav kapacitet til at optage ansøgerne. Men også Ålborghus og Hjørring 

måtte aflevere elever. I alt 60 elever blev fordelt. Første søjle viser, hvortil eleverne fra Støvring 

blev fordelt. Anden søjle viser samlet, hvilke skoler der modtog elever.  

 

 



En stor del af de flyttede elever har klaget til Regionen. To af dem, der havde Støvring som 1. 

prioritet, fik medhold, hvorfor vi lige nu er ”overbooket” med 2 elever. Elever, der ikke har fået 

deres 1. prioritet har ret til at komme på venteliste, hvis de anmoder herom. Det har mange gjort. 

Positivt for gymnasiet så betyder det, at vi kan forvente ”fuldt hus” til august, også hvis nogle 

ændrer ønsker. Det sker hvert år. Men det betyder samtidigt, at det bliver svært at optage unge, 

der eftertilmelder sig, det sker også hvert år at nogle fortryder efterskole, udlandsophold etc.  

Hvordan med fremtiden?  

Formentlig kommer der nye optagelsesregler i 2021. Der arbejdes med at inddele landet i 

”klynger”, så elever i en klynge ved, hvilke gymnasier de har mulighed for at søge. Ideen opstod 

efter problemstilling i Århus og Vestegnen i København, hvor gymnasier fik meget lav søgning.  

Rektors indstilling til bestyrelsen er, at vi fastholder en kapacitet på 7. Kapacitetsloft pålægges et 

år ad gangen.  

5. Budgetopfølgning 1. kvartal og forventninger til 2020. 

Bilag 3. Budgetopgørelse for 1. kvartal 2020 er vedlagt.  

Bilag 4. Forklaringer til regnskab pr. 31.3.2020 

Resultatet fra 1. kvartal viser et overskud på 1.837 t.kr. mod budgetteret 1.564 t. kr., altså 273 t. 

kr. mere end budgetteret. Forskellen skyldes bl.a.: 

 Et mindre forbrug på undervisningens gennemførelse, bl.a. er der ikke aftalt fordeling af 

midler afsat til lokalløn. Det vil ske senere. 

 Udgift til revision er budgetlagt i foråret, udgiften hertil kommer senere.  

 Udgift til bygningsdrift er 246.000 kr. lavere her i foråret, som det fremgår af punkt 8 

venter nogle større renoveringer hen over sommeren.  

 

6. Regnskab for Støvring Gymnasiums Venner 

”Støvring Gymnasiums Venner” har til formål at yde økonomisk støtte til elevgrupper og 

enkeltelever, hvor det offentlige ikke eller kun i utilstrækkelig grad yder støtte. Primært går 

støtten til enkeltelevers studierejse, hvis eleven økonomisk er klemt. 

Foreningens midler tilvejebringes primært via. entreindtægter til skolens arrangementer – 

forårskoncert, musicals og lign. Foreningens økonomi er en del af Støvring Gymnasium. 

Regnskab for 2019 forelægges for bestyrelsen.  

Bilag 5. Regnskab 2018 Støvring Gymnasiums Venner. 

 

 



7. Rektors resultatlønskontrakt. 

Bilag 6: Resultatlønskontrakt med resultater indskrevet 

Resultat er vedlagt. Rektor indstiller en udmøntningsgrad på 95%.  

8. Siden sidst. 

Større vedligeholdelsesprojekter i de kommende måneder:  

 Asfaltarbejde forplads og P-båse. Vi har et tilbud på kr 194.000, og da P-pladsen bruges og af 

besøgende på Karensmindeskolen og Arena Himmerland har Rebild Kommune tilbudt at betale 25% 

af udgiften.  

 Sportspladsen trænger til nyt græstæppe. Afhøvling og genetablering er vurderet til 177.000 kr.  

Begge projekter gennemføres i sommeren 2020.  

Ansættelser. 

Vi har fastansat Nathalie Hamann Michaelsen med fagene samfundsfag og dansk. Der er desuden 

opslået 2 vikariater til følgende skoleår. 

Vi slår desuden en stilling op som kontorfuldmægtig.  

9. Eventuelt 

De næste møder er fastlagt til: 

23. september 2020 kl. 16 9. december 2020 kl. 16.  

 

Kirsten Bundgaard, bestyrelsesformand 

Jens Nielsen, rektor 

 

 


