
Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 22. oktober 2020, kl. 16.00 – ca. 17.30 

Tilstede: Kirsten Bundgaard, Steen Madsen, Charlotte Horn, Jens Nielsen, Peter Hansen, Malene Gram, Julie 

Frisgaard Pedersen, Marie Bager, Lene Aalestrup, Brith Lund Jørgensen, Jytte Merete Knudsen 

Susan Vonsild deltog i punkt 1.  

Carina Barrett deltog i punkt 4 og 5. 

Kirsten Bundgaard bød velkommen til mødet 

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.  

Kirsten Bundgaard bød specielt velkommen til Brith Lund Jørgensen, som kort introducerede sig 

selv. 

Kirsten Bundgaard takkede Susan Vonsild for arbejdet i Støvring Gymnasiums bestyrelsen gennem 

en lang årrække. Kirsten fremhævede især Susans store engagement i at styrke elevernes dannelse, 

kultur og internationale udsyn. 

Susan takkede for samarbejdet gennem de 13 år, hvor hun har været bestyrelsesmedlem. Susan gav 

udtryk for, at bestyrelsen har været involveret i mange meget forskelligartede forhold. F.eks. har vi 

været gennem mange bygningsmæssige renoveringer, og vi har arbejdet med det strategiske i 

forskellige sammenhænge. Samarbejdet med og om eleverne fandt Susan havde været meget 

givende, og det samarbejde er kendetegnende for skolen. Susan vil meget gerne bevare tilknytning 

til gymnasiet. 

 

2. Fastlæggelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Dagsordenen blev fastlagt, og referatet blev underskrevet. 

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.  

Julie og Marie forklarede, at vi er en skole, hvor vi har haft meget fokus på aktiviteter og også på at være 

sammen i mange forskellige sammenhænge. Vi har i elevrådet ligget noget stille i en periode, men nu er vi 

begyndt at se på hvilke aktiviteter, som kan laves virtuelt, eller som kan lade sig udvikle under de 

nuværende rammer. F.eks. har vi udvidet suit-up dagen til en uge, hvor man den første dag kommer i nattøj, 

og så udvikler det sig. 

Det kan være en udfordring over for 1.g elever at videregive kultur, når hele forklaringen af skolehverdagen 

bliver en række af måskeer, fordi vi ikke ved, hvad der kan lade sig gøre. 

Fra lærersiden blev det forklaret, at det er forskelligt fra lærer til lærer, hvordan corona periden er blevet 

oplevet. Før sommerferien var det jo kun 3g elever, der var i skole, og det betød, at lærere, der havde 

mange 3g klasser, var her en del fysisk, selv om undervisningen foregik på en anden måde med klasserne 

spredt i 2 eller 3 lokaler, og i den periode var lærere, som ikke havde 3.g klasser, fortsat ikke på skolen. 
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Eleverne har forskudt spisefrikvarter, hvilket kan give udfordringer. 2g. klasserne har ikke været fysisk i 

gymnasiet så længe, og derfor er de ikke så skolevante. 

For lærerne er det meget forskelligt, man har forskellige syn på corona, og der er forskel på eleverne – nogle 

har en gang imellem brug for et kram. 

Steen savnede i den grad samvær med især eleverne og med kollegerne ved den virtuelle undervisning. Han 

finder, at den virtuelle undervisning bliver en fattig erstatning for samværet om undervisningen. De 

begrænsninger, der er i hverdagen nu, hvor vi kan være sammen, er til at overkomme. Men han er især ked 

af, at vores elever kommer til at gå glip af oplevelser pgra de begrænsninger, som coronaen sætter. 

Jytte forklarede kort, at Rune i foråret gjorde et stort arbejde med at sætte sig ind i regler og anbefalinger, 

og at han på det tidspunkt lagde rammerne for afstand og afspritning, som vi nu arbejder videre med. Vi har 

i september og oktober i et par omgange overfor eleverne sat fornyet fokus på at tage anbefalingerne 

alvorligt, for at vi kan blive ved med at være fysisk sammen. Der har i denne uge været to tilfælde blandt 

elever på skolen, men vi har ingen grund til at tro, at medarbejdere på skolen kan være blevet smittet, da de 

smittede elever ikke har været i skole efter efterårsferien.  

Kirsten redegjorde for sin involvering i arbejdet med ledelsen og for arbejdsfordelingen mellem Jens, Jytte, 

Svend og Drees nu og fremover i lyset af Jens fraværsperiode. Det blev også udtrykt, at det er særdeles 

vigtigt, at vi passer på hinanden og giver plads. 

 

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.  

Jens Nielsen gjorde rede for, at kvartalsregnskabet viser et overskud på ca. 1. mio kr i forhold til budgettet. 

Det fremkommer på baggrund af mindre elevfrafald, og tilskud til forskellige aktiviteter, hvor vi formentlig 

kommer til at sende uforbrugte midler tilbage. Der er også færre elev- og undervisningsaktiviteter, specielt 

pgra coronasituationen, hvilket er med til at give det mindre forbrug. 

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.  

Jens redegjorde for bilagets tilblivelse.  

Kirsten bad om, at bestyrelsen kom med kommentarer til daglig ledelse til budgettet, så det muligvis kunne 

påvirkes. 

Steen gav udtryk for, at lærerne gerne vil have mulighed for at påvirke, hvad vi prioriterer, og det er også på 

dagsordenen, at lærerne gerne vil have fokus på, at midlerne bliver brugt på det væsentlige, og derfor 

mener Steen, at der bør flyttes midler fra drift og til undervisningens gennemførelse. 
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Steen mener derudover, at man skal skelne mellem nice to have og need to have. Steen argumenterede for, 

at der sættes færre midler af til bygning, f.eks. til baderum, hvorimod Steen talte for, at undervisningens 

gennemførelse prioriteres, at der generelt lægges mere luft i timeregnskab, at der sættes ressourcer af til 

sårbare unge, og at der sættes midler af til at udvikle undervisning.  

Steen foreslog konkret, at der flyttes midler væk fra udvendig- og indvendig vedligeholdelse, f.eks. i 

størrelsesordenen 10 eller 15%. Baggrunden er, at de bygningsmæssige rammer er i orden, men kollegers 

arbejdsforhold er ikke i samme stand. 

Brith spurgte til, hvad baggrunden for budgettet er. Har man konkrete vedligeholdelses projekter, når der 

budgetteres. 

Jens forklarede, at pedellen er med til prioriteringer af vedligeholdelse, og at der er en række konkrete 

ønsker: renovering af badeforhold i idræt, renovering af tag på idrætshallen og fjernelse eller omlægning af 

multibanen udenfor. 

Charlotte ønskede opmærksomhed på, at der er eksempler på, at der er blevet indkøbt ting, som 

efterfølgende er blevet deponeret væk, og hun fandt, at selv om det er mindre forhold, er det 

uhensigtsmæssigt.  

Peter gav udtryk for, at det er vigtigt at diskutere, hvordan der prioriteres. Og han er meget interesseret i at 

finde ud af, hvordan folk har det, og hvad der er behov for. 

Brith mente, at det lød spændende med nogle puljer, som man kan søge med input fra forskellige 

medarbejdergrupper. Og Lene mente også, at det er en fornuftig at lægge en pulje ind, som man kan søge.  

Steen understregede, at han mener, at der ikke er nogen steder, hvor man har som mål at bruge unødige 

midler. Men som underviser må vi hele tiden prioritere, og derfor synes han, at det skal gælde hele vejen 

rundt. 

Jens forklarede, at vi også hele tiden skal prioritere indenfor undervisningens gennemførelse f.eks. vores 

studieretningsoprettelse, og det er et aktivt valg, at vi skal have en bred palette, og derfor er der også 

oprettet studieretninger med et lille elevantal. 

Steen understregede ønsket om at fjerne arbejdsopgaver fra nogle, der er udsat for et særligt pres.  

Kirsten konkluderede, at der på næste bestyrelsesmøde fremlægges et forslag til investeringsbudget, som 

går frem til 2025, og som gør rede for større investeringer og vedligeholdelse, der ligger på 

bygningsområdet i perioden. 

Ligeledes skal der fremlægges et forslag til budgetproces. Samarbejdsudvalget skal involveres i 

tilvejebringelsen af forslaget til budgetproces og i udarbejdelsen af budget 2021 og overslag 2022. Endelig 

skal budgettet også fremover behandles indledende ved det første efterårsmøde i 2021.  

Kirsten tilkendegav, at hun har hørt, at der er et ønske om, at der skabes luft i budgettet 2021, en luft som 

ønskes prioriteret til yderligere midler til undervisningsaktiviteter, elevernes trivsel (sårbarhed) og udvikling 

af undervisningen. Daglig ledelse skal derfor se på, om der kan foretages en omprioritering af midler fra 

bygning til undervisning for budgettet 2021. 

Bilag 3: Godkendt budget for 2020 og udkast 2021. 

Bilag 4: Noter til budget.  
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6. Resultatløn. 

Bilag 5: forslag til resultatlønskontrakt. 

Under punktet faglig og pædagogisk udvikling foreslog Charlotte, at der bliver skrevet ind, at der skal ske en 

drøftelse af prøveformen i AP ind med henblik på, at formen på prøven udvikles henimod, at det bliver en 

samlet skriftlig prøve afviklet samtidig i hallen for alle elever. 

Jytte svarede, at det er et velkendt ønske, som er svært at gennemføre, fordi det vil lægge beslag på hallen i 

flere dage, og vi har i forvejen for lidt halkapacitet til idræt. Det er hovedårsagen til, at det ikke allerede er 

implementeret.  

Kirsten vurderede, at forslaget ikke hører hjemme i konceptet for resultatlønskontrakten. Det lyder derimod 

mere som en uenighed mellem medarbejdere og ledelse, som skal drøftes og løses i den daglige dialog 

mellem medarbejdere og ledelse på skolen. 

Der kom forslag til, at der indskrives, at der senest maj 21 skal gennemføres en strategiproces og laves en 

ny strategi for skolen. 

 

Punkt 7, 8 og 9 udskydes til senere møde 

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 

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.  
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10. Eventuelt. 

Til decembermødet skal punkterne 7 og 8 samt budgettet være på dagsordenen, og vi forventer, at der ikke 

er tid til yderligere. Det forventes, at der til punktet vedr. ny strategi ligger et forslag til tids- og procesplan 

for udvikling af den nye strategi fra daglig ledelse til drøftelse. 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 
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