
Indkaldelse til bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium 

Onsdag d. 16. juni 2021 kl. 16.00 – ca. 17.30 på skolen. 
Herefter middag på Røverstuen i Rebild. 

 
Iben Bøgh Bahnsen deltager som gæst i mødet.  

 

1. Fastlæggelse af dagsordenen og underskrift af referat. 

Bilag 1. Referat fra møde d. 26. marts 2021  

 

2. ”Elevernes synsvinkel på at jonglere med en pandemi og ungdomslivet under uddannelse. At 

kunne være ansvarlig men stadigt hygge sig, blive studieklar og i sidste ende finde nye 

alternativer”.  

Oplæg og dialog ved Amine, Cecilie, Marie og Signe fra 2c. 

 

3. Valg af bestyrelsesmedlem ved selvsupplering.  

Bilag 2. Vedtægt for Støvring Gymnasium.  

Bilag 3: Iben Bøgh Bahnsens præsentation af sig selv.  

Kirsten S. Bundgaard ønsker at stoppe som bestyrelsesformand pr. 30. juni. Iben Bøgh Bahnsen er 

kandidat til at overtage bestyrelsesposten ”1 medlem, der ved selvsupplering sikrer bestyrelsens 

samlede kvalifikationer”. Se vedtægten.  

Iben Bøgh Bahnsen er uddannelseschef for de sundhedsfaglige uddannelser ved 

Professionshøjskolen UCN. Hun er 50 år og har en baggrund som cand.cur. og MBA. Se Ibens 

præsentation i bilag 3. 

4. Valg af formand for bestyrelsen på Støvring Gymnasium.  

Kandidat til formandsposten: Iben Bøgh Bahnsen 

 

5. Forslag til proces for ansættelse af rektor.  

Bilag 4. Støvring Gymnasiums rekruttering af rektor. 

I anledning af, at Jens Nielsen stopper som rektor d. 30. juni 2021 for at gå på pension, skal der 

igangsættes en proces for ansættelse af ny rektor til gymnasiet. 

Konsulenthuset Genitor er blevet bedt om et forslag til proces for rekruttering. Dette er vedlagt. 

Der er afsat i omegnen 125.000 kr. for at få hjælp til løsning af opgaven. Det indstilles af 

bestyrelsesformanden, at der takkes ja til Genitor til at løse opgaven med at rekruttere den rigtige 

person til rektorstillingen. 



 

6. Kvartalsregnskab og forventninger til skoleåret.   

Bilag 5. Resultatopgørelse 1. kvartal 
Bilag 6. Forklaringer til regnskab pr. 31. marts 2021 
 

 Kvartalsregnskabet viser et overskud på 1.266 t.kr. mod budgetteret 1.369 t. kr. Der er umiddelbart 

ingen overraskelser i dette resultat.  

 Udfordringen bliver, at skolen p.t. ikke har en fyldt 1g-årgang i kommende skoleår. Som det fremgår 

af bilag 5 var der, da bilaget blev skrevet, 149 ansøgere til kommende 1.g. Senere har yderligere 2 

elever trukket deres ansøgning. Kapaciteten er 168 elever.  

 Støvring Gymnasium har de seneste år været privilegeret ved at have en venteliste og derfor fyldte 

klasser ved skolestarten. Holder den aktuelle søgning til kommende 1.g, vil det betyde en 

reducering af statstilskuddet på ca. 500 t.kr. i 2021, og en forventet reducering på 1.200 t.kr. i 2022.  

 

7. Resultatløn 

Bilag 7: Opgørelse af resultater, skoleåret 2020-21. 

Resultatopgørelsen viser, at mange resultater er nået, enkelte ikke nået. Og så er der resultater, der 

kun delvist er nået, nogle fordi det pga. restriktioner ikke har været muligt at gennemføre som 

planlagt. På den baggrund indstilles en udmøntningsprocent på 75%.   

   

8. Siden sidst.  

 

Klassedannelse 

Klassedannelse i kommende 1.g: Med nuværende søgetal så skal der dannes 6 nye 1.g-klasser, helt 

som vi plejer. Der er et loft på 28 elever i gennemsnit. Klasserne vil næppe blive fyldt op. Elevtallet 

vil imidlertid variere hen over sommeren og det endelige elevtal er først på plads ved afslutning af 

grundforløbet til november.  

Corona situationen primo juni. 

Vi har jævnt hen i foråret haft enkelte elever spredt over klasserne, som dels har været smittede og 

dels har været hjemme for at afvente testresultater. 

I maj har vi haft en situation, hvor især to klasser har været fraværende ifm test. Her har ca 

halvdelen af eleverne i hver klasse været samlet hos en, der viste sig at være smittet med corona, 

men tidsperspektivet var således, at vi ikke skulle sende hele klasser hjem. Det kom så til os i 

begyndelsen af juni, hvor en elev i 1g testede positiv i både kviktest på skolen og efterfølgende i 

pcr, så her har vi måttet sende hele klassen i isolation. 

  

9. Eventuelt 

 



Kirsten S. Bundgaard 

Bestyrelsesformand 

 

Jens Nielsen 

Rektor 

 

Kl. 18.00: Spisning på Røverstuen i Rebild, hvor vi siger tak til Kirsten S. Bundgaard for 7 år som 

bestyrelsesformand. Herefter serveres der kaffe i Jens’ have på Cimbrervej 7.  


