
Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium, onsdag d. 9. december 2020 kl.16.00. 

Deltagere: Kirsten Suhr Bundgaard, Lene Aalestrup, Jens Nielsen, Charlotte Horn, Steen Madsen, Malene 

Gram, Marie Bager, Julie Frisgaard Pedersen og Jytte Merete Knudsen 

Carina Barrett deltog i punkt 2 og 3. 

Afbud: Peter Hansen, Brith Lund Jørgensen 

1. Godkendelse af dagsorden og underskrift af referat.  

Bilag 1: Referat fra bestyrelsesmøde 22-10-20 

Dagsordenen blev godkendt og referatet blev underskrevet. 

2. Vedligeholdelsesplan 2021-2025. 

Vedlagt vedligeholdelsesplan i bilag 2 er en prioriteret vurdering af større vedligeholdelses- og 

etableringsprojekter på bygningsområdet de kommende 5 år. Oversigten er udarbejdet af ledelsen og 

pedellen. En sådan oversigt er selvsagt et øjebliksbillede/en dynamisk størrelse. Nye projekter kan opstå og 

akut opståede behov kan skubbe resten. 

Bilag 2: Vedligeholdelsesplan 2021-25.  

Refereres sammen med punkt 3. 

3. Budget 2021 

Hermed fremlægges forslag til budget 2021 og skitse til budget 2022.  

På sidste bestyrelsesmøde og på efterfølgende møde i MIO (samarbejdsudvalg) blev der drøftet forskellige 

forhold vedr. budget 2021. Hermed ledelsens kommentarer til nogle af disse input:   

 Midler til undervisning: Der er budgetteret med en samlet stigning på godt et årsværk fra 

regnskabsår 2020 til 2021, hvilket svarer til det faktiske antal årsværk i skoleåret 2020-2021 incl. en 

forventet pædagogikumkandidat fra august. I udgiftsstigningen er indarbejdet allerede 

gennemførte lønstigninger i 2020 samt forventede lønstigninger i 2021.  

 Støtte til sårbare unge: I dette skoleår er timetallet afsat til at støtte sårbare unge øget fra 1250 

timer til 1845 timer. Det drøftes i øjeblikket om nogle af disse midler kombineret med hjemtagelse 

af timer til SPS-støtte kunne være med til at finansiere en socialpædagog, en løsning som flere 

andre gymnasier har valgt. 

 Midler til bygning: I forhold til 2020 er midler til inventar, vedligeholdelse og anlæg reduceret med 

175.000 kr. Det er vigtigt at påpege, at mere end halvdelen af midlerne afsat til ”vedligeholdelse og 

anlæg” erfaringsvis går til håndværkerregninger til småreparationer og etableringer hen over året. I 

2019 var udgiften til løbende småreparationer ca. 500.000 kr. Holder dette, vil der i 2021 være ca. 

500.000 kr til større vedligeholdelsesopgaver, jf. vedligeholdelsesplanen.   

Bilag 3: Forslag til budget 2021 og skitse til 2022 vedlagt.  

Bilag 4: Forklaring til budget 2021. 

Bilag 5: Forklaring til budget 2022.   

Bilag 1



Jens Nielsen fremlagde udkast til vedligeholdelsesplan, som passer nogenlunde med den økonomi, der 

forventes at være til rådighed. 

Vedr. renovering af omklædningsfaciliteterne er det et spørgsmål om imødekommelse af ønsker om båse 

mv., men der er ikke tale om nogen større renovering 

Jens Nielsen fremlagde udkastet til budget 2021 og 2020. Der er sat flere midler af til undervisningens 

gennemførelse, og det afsatte svarer til de nuværende ansætte og lønstigninger realiseret i 2020 samt 

forventede lønstigninger i 2021. 

Der er flere psykisk sårbare unge, end vi har været vant til, og i år er der sat flere midler af til studievejledere 

mv. Vi undersøger, om det kan være en mulighed at ansætte en socialpædagog til at tage sig af nogle 

opgaver, men det skal vi så finde ressourcer til indenfor budgettet, og det er ikke indregnet. 

Jens Nielsen redegjorde for, at i finanslovsforslag 2021 tilføres Støvring Gymnasium yderligere midler. 

Kirsten Suhr Bundgaard foreslog, at hvis der kommer ekstra midler i forbindelse med finansloven, tages det 

op på næste bestyrelsesmøde. 

 

Kirsten Suhr Bundgaard redegjorde for, at der er et forslag om, at alle unge skal have tilbud om gratis 

psykologhjælp, hvilket måske kan aflaste vores vejledere mv, og vi må også være rede til et godt 

samarbejde med psykologerne. 

Steen Madsen sagde, at vi har heldigvis mange indsatser på dette område, f.eks. øgede ressourcer til 

vejledning og psykologhjælp. Måske skal man lave en overordnet strategi for, hvordan den ekstra omsorg, 

som nogle har behov for, skal være. Steen Madsen afsluttede med, at opfordre til, at vejlederne involveres i 

at tilrettelægge tilbuddet på Støvring Gymnasium 

Charlotte Horn fremlagde, at Viby Gymnasium har haft et samarbejde med psykologistuderende på Aarhus 

Universitet, hvor der blev ydet online rådgivning til eleverne. Malene Gram vil tage dette forslag med til 

Aalborg Universitet. 

Kirsten Suhr Bundgaard opfordrede til, at arbejdet med de psykisk sårbare unge blev indarbejdet i den 

fremadrettede strategi. 

Lene Aalestrup sagde, at regionen også har initiativer for de psykisk sårbare, netop fordi det i stigende grad 

bliver meget nødvendigt. 

Kirsten Suhr Bundgaard opfordrede til at gymnasiet henvender sig til kommunen, når en aftale om 

psykologtilbud afklares. Kirsten Suhr Bundgaard konkluderede, at der er opbakning til, at vi undersøger 

hvilken vej, vi kan gå og har midler til, og at det kan være et fint element i en strategi. 

Budgettet blev vedtaget. 

 

4. Budgetproces fremover.  

I forlængelse af drøftelse på sidste bestyrelsesmøde fremlægges hermed forslag til fremtidig budgetproces. 

Der er foreslået to drøftelser i bestyrelsen og inddragelse af MIO undervejs.  

Bilag 6: Forslag til budgetproces. 

Bilag 1



Jens Nielsen fremlagde forslaget til budgetproces. Kirsten Suhr Bundgaard gjorde opmærksom på, at der 

ikke er tale om et færdigt budget i august, men at der er tale om et første forslag og derefter en åben dialog 

i MIO. Lene Aalestrup fremhævede, at styrken i processen er, at man får ejerskab og Malene Gram tilføjede, 

at det er vigtigt, at man får sit budget til at afspejle sin strategi.  

Bestyrelsen tilslutter sig budgetprocessen 

5. Finansiel strategi. 

Børne- og Undervisningsministeriet har indskærpet, at fra 1. januar 2021 skal alle uddannelsesinstitutioner 

have en finansiel strategi, og den skal være godkendt af institutionens bestyrelse.  

Baggrunden er, at ministeriet inden sommerferien udmeldte, at man forbyder brugen af renteswaps, 

afdragsfrihed mv, og at man fremover kræver, at uddannelsesinstitutioner har en finansiel strategi 

godkendt af bestyrelsen. Baggrunden for dette var en kritik fra Rigsrevisionen. Se evt. dette link: 

https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/jun/200622-uddannelsesinstitutioner-faar-forbud-mod-

risikofyldte-laan 

Vi har i udarbejdelsen af vores strategi lænet os op af andre nordjyske gymnasier og vi kan med tryghed 

sige, at vores ageren på det finansielle område ligger klart inden for det af ministeriet og Rigsrevisionen 

anbefalede. 

Bilag 7: Finansiel strategi Støvring Gymnasium.  

Kirsten Suhr Bundgaard gav udtryk for, at Støvring Gymnasiums finansielle strategi er helt uproblematisk og 

holder sig helt inden for den udstukne ramme. Der er tale om, at Støvring Gymnasium har en konservativ 

strategi.  

Bestyrelsen godkender både den finansielle strategi og regnskabsinstruksen. 

 

6. Strategi-proces.  

Strategi 2017-2020 blev fastlagt på et seminar i 216.  

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

På sidste bestyrelsesmøde blev besluttet, at der på dette møde skal fremlægges et forslag til tids- og 

procesplan for strategi 2021-2025. Vicerektor vil på bestyrelsesmødet uddybe forslaget til strategiproces.  

Bilag 8: Forslag til strategiproces.  

Bestyrelsen udtrykte tilslutning til den korte og fokuserede proces og opfordrede til, at elevrådsformanden 

bliver en del af arbejdsgruppen ifm. udarbejdelse af strategi. 

7. Støvring Gymnasiums internationale program (Udskudt fra sidste møde). 

På bestyrelsesmødet i juni blev besluttet en temadrøftelse af vort internationale arbejde, så vi får overblik 

over området og bliver klædt på til en fremtidig strategifastlæggelse. Punktet er udskudt fra oktobermødet.  

Bilag 8: Støvring Gymnasiums internationale program.  

Bilag 1



Kirsten Suhr Bundgaard opfordrede til, at der blev fremsat tilkendegivelser, der kan bringes ind i 

strategiarbejdet, men at der ikke besluttes noget i øjeblikket. 

Jens Nielsen knyttede korte kommentarer til bilaget om det internationale arbejde. 

Malene Gram er en fortaler for internationalt samarbejde, men foreslog også at inddrage klimaaspektet.  

Og Malene Gram opfordrede til at overveje de politiske aspekter af samarbejdet med Kina. 

Steen Madsen har deltaget i samarbejdet med Kina, og han gav udtryk for, at der er tale om et 

mellemfolkeligt projekt. Steen Madsen gav også udtryk for, at det er vigtigt, at udvekslingsprogrammet 

bredes ud til så mange elever som muligt. 

Charlotte Horn synes, at det er vigtigt at indtænke klimadagsordenen i det internationale samarbejde. 

Lene Aalestrup synes, at det internationale samarbejde er vigtigt, specielt det samspil der er i den proces, 

hvor man er afsted som hold, og det er vigtigt i en dannelses- og udviklingsproces. Klimaproblematikken er 

vigtig, men det internationale er bestemt af stor vigtighed. 

Der er opbakning fra bestyrelsen til fortsat at have et bredt internationalt program. Det er vigtigt, at der er 

åbne præmisser, og at det er trygt at rejse. Det internationale program ses som en del af gymnasiets 

dannelsesprojektet, og det er vigtigt, at klimaaspektet indtænkes. Endelig er det vigtigt, at der også 

indtænkes onlinefællesskaber ind i det internationale arbejde. 

 

8. Siden sidst.  

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

Gymnasium på 6 klasser, klasseloftet gælder for dette skoleår.  

De politiske intentioner om et nyt fordelingssystem i Danmark er midlertidigt sat på pause. Det 

betyder, at fordelingen i foråret 2021 kommer til at foregå efter den nuværende model.  

Vi har indberettet til Region Nordjylland, at Støvring Gymnasium ønsker at fastholde de 7 klasser, jf. 

bestyrelsesmøde i juni. Dette er begrundet med, at vi de senere år ikke har kunne rumme alle 

ansøgere i 6 klasser og vi ønsker at kunne optage de ansøgere, der bor i vort lokaleområde. 

 Elevtallet i 1.g er på 169 elever, vores kapacitet er 168. Imidlertid er klasserne i år skævt fordelt på 

elevtal, desværre vælger eleverne ikke studieretninger i ”klumper på 28”. Elevtallet går fra 15 

elever til 32 elever i de 6 klasser.  

 

9. Eventuelt, herunder at vi skal sige tak til Julie Frisgaard Pedersen, der stopper som 

elevrådsformand pr. 1. januar 2021 og som derfor har sit sidste bestyrelsesmøde. Julie har været 

medlem af bestyrelsen i 2 år.  

Kirsten Suhr Bundgaard takkede Julie Friisgaard Pedersen for sin store indsats for skolen i elevrådet, 

bestyrelse, som tutor og andre steder. 

 

Referent 

Jytte Merete Knudsen 

Bilag 1




