
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Carina Barrett deltager i punkt 4 og punkt 5.  

1. Erhvervs- og udviklingsrådet har valgt nyt bestyrelsesmedlem på Støvring Gymnasium. Vi skal sige 

velkommen til Brith Lund Jørgensen, direktør i Businesspark Nord. Og samtidig skal vi sige tak til 

Susan Vonsild, der nu overlader sin bestyrelsespost til Brith.  

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 11. juni 2020.  

3. Hvordan går det?  

Pga. corona er meget ændret også på skolens dagligdag. Der bliver korte, mundtlige oplæg ved eleverne, 

lærerne og ledelsen.  

4.  Økonomi. 

Kvartalsregnskab for 3.kvartal 2020 udsendes efter efterårsferien, det er ikke muligt i skrivende stund af 

færdiggøre det, før alle faktura er igennem ”systemet”.  

Bilag 2: Regnskab for 3. kvartal 2020 eftersendes.  

5. Drøftelse af budget 2021. 

På mødet d. 11. juni 2020 blev fremsat ønske om en forhåndsdrøftelse af budget 2021 inden endeligt 

forslag fremlægges på decembermødet. Vedlagt overblik over budget 2019, 2020 og udkast til 2021 som 

fremlagt på bestyrelsesmøde i december 2019. Desuden er udarbejdet ”noter til budget”, hvor der er 

redegjort for en række underposter.  

Bilag 3: Godkendt budget for 2020 og udkast 2021. 

Bilag 4: Noter til budget.  

6. Resultatløn. 

Bilag 5: forslag til resultatlønskontrakt. 

7. Temadrøftelse: Støvring Gymnasiums internationale program.  

Bilag 6: Internationalt program Støvring Gymnasium.  

8. Fremtidigt arbejdet med Strategi 2021-2024. 

Strategi 2017-2020, se http://sgy.dk/wp-content/uploads/2016/09/SGY_strategi-2017-2020.pdf 

Strategien blev fastlagt på et seminar i 2016. Tiden nærmer sig for en ny strategi og ny vision. På 

bestyrelsesmødet drøftes om vi skal gentage processen, dvs. satse på et seminar i efteråret 2020, eller om 

der skal tænkes nyt både mht. proces og produkt.  

9. Om fordeling af elever.  

Støvring Gymnasium har en kapacitet på 7 klasser, men ministeriet har lagt et klasseloft på Støvring 

Gymnasium på 6 klasser, klasseloftet gælder for dette skoleår. Ved regionens elevfordeling i foråret blev 18 

http://sgy.dk/wp-content/uploads/2016/09/SGY_strategi-2017-2020.pdf


ansøgere til Støvring Gymnasium fordelt til andre gymnasier.  Hen over sommeren blev de allerfleste af 

disse imidlertid alligevel optaget på Støvring Gymnasium, efterhånden som der opstod ledige pladser. Et 

billede, der også kendetegner fordelingen fra Hasseris og Ålborghus Gymnasier. Dvs. at fordelingen i 

Regionen Nordjylland ikke har haft den ønskede effekt. 

Støvring Gymnasium har 169 elever i 1.g, disse fordeles efter grundforløbet i 6 studieretningsklasser.  

De politiske intentioner om et nyt fordelingssystem i Danmark – kaldet ”klyngemodellen” – er midlertidigt 

sat på pause. Det betyder, at fordelingen i foråret 2021 kommer til at foregå efter den nuværende model.  

Vi har orienteret Region Nordjylland om, at bestyrelsen agter at fastholde de 7 klasser, jf. bestyrelsesmøde i 

juni. Regionen anmoder dog om endelig indberetning af kapacitet senest den 22. november.  

Rektor indstiller, at bestyrelsen fastholder kapacitet på 7 klasser på Støvring Gymnasium.  

 

10. Eventuelt. 

 

Kirsten Bundgaard          Jens Nielsen 

 


