Skovbrynet 9, 9690 Fjerritslev
Tlf. 96 50 51 00,
e-mail: fg@fjerritslev-gym.dk

Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 4. februar 2015 kl.
15.15 – 17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium
Til stede: Mogens Gade, Lotte Larsen, Ole Ravn, Lise Carlsen, Jens Sørensen
Bjarne Edelskov Nielsen, Peter Pedersen, Anders Krogh, Kathrine Vittrup
Andersen, Daniel Thomsen, Martin Freiberg, Christina Cæsarsen, Anna
Margrethe Saxild. Gæster: Lene Mogensen, Christensen, Sofie Dubillot, Rasmus
Højer.
Afbud fra: Søren Dybdal Møller
Fraværende uden afbud: Thomas Hav.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens arbejde.
2.0. Meddelelser fra formanden.
2.1. Referatet fra mødet den 1. december 2015. Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3.0 Investeringer på FG.
3.1. Elite MTB-elever og Aventure profil. Status v. Lene Mogensen, Sofie Dubillot og Bjarne
Edelskov. Bilag.
Siden bestyrelsesmødet den 1.12.2015 har der vist sig en lejemulighed ifm. indkvartering af eliteMTB-eleverne i Slettestrand.
Mht. Adventurelinje og Aabybro College er situationen uændret siden sidst. Jammerbugt Kommune
er også involveret i Aabybor College. Idrætscenter Jammerbugt har udtrykt interesse.
Der gennemføres for tiden en informationsrunde til efterskoler med adventureprofil rundt omkring i
landet.
3.2. Busrute: Saltum – Fjerritslev Gymnasium og bustrafik i Jammerbugt kommune. Status v.
Anders Krogh/Bjarne Edelskov/Mogens Gade
Bilag: økonomi.
Jammerbug Kommune har søgt Trafikstyrelsen om 2-årig støtte til oprettelse af den nye busrute
Saltum->FG. Svar ventes i april 2016.

Bestyrelsen skal være villig til at yde støtte til en bus uanset om der hentes støtte fra Trafikstyrelsen.
I værste fald 350.000 over en 3-årig periode.
Brønderslev Gymnasium, Fordelingsudvalget og Region Nordjylland har stillet spørgsmål til
rimeligheden af en sådan rute. BN og AK deltager i et møde den 10/2.
Hjemtransporten for elever fra Ranum-området er lang. NT’s bestyrelse bør kontaktes for at rette
fokus på problemet.

3.3. Møbler, scene, lydanlæg i fællesarealet
Bilag: tegninger, oversigt, procesbeskrivelse og økonomi v. Henning Johannsen/Bjarne Edelskov
Siden sidste møde er elevrådet, rengøringspersonale, pedeller og SU hørt. Der er peget på praktiske
og rengøringsmæssige udfordringer ved fester, men i øvrigt er indstillingen positiv.
Bestyrelsen anmodes om at stille en økonomisk ramme til rådighed som et udvalg kan arbejde
videre indenfor. I samme proces indtænkes scene og lydanlæg, ny indretning af biblioteket og
møblering af terrasse området mod sydøst som skitseret af Martin Freiberg og Rasmus Højer på
mødet.

3.3.1 Økonomioplæg for investeringer. v. Peter Pedersen/Bjarne Edelskov
Bestyrelsen beslutter at de skiteserede investeringer skal foretages som en engangsudgift i 2016
frem for en flerårig afskrivning. Bestyrelsen er bevidst om at der dermed vil være risiko for
underskud i 2016 idet man overskrider budgettet med kr. 1.150.000.

4.0 Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer
4.1.1 Orientering om ekstra tilbud ”studierejse” til Kina.
Et frivilligt tilbud til nuværende 1. årgang og 2 årgangs-elever (minus 2. HF). Udveksling hvor
kinesiske gæster kommer til Danmark og danske elever senere tager på genbesøg.
4.1.2. Elev- og personalesituationen, herunder sekretæransættelse.
Efter BNs tiltræden er den stilling han kom fra ikke genbesat. Mattias Bodilsen er tiltrådt som
sekretær og kommunikationsmedarbejder den 1.2.2016.
Årsvikar Tom Bertelsen har ønsket at fratræde den 1.2.2016. Mathias Hedegaard Kristensen er
ansat som vikar.
Sten Stenbæk fratræder til pension 30/6.
Pæd. leder Anna Margrethe Saxild fratræder til nyt job som præst 30/6.
4.1.3. Udvikling i elevbestanden og elevfordeling (bilag)
Et par elever er flyttet til Viborg Katedralskole og et par grønlandske elever er flyttet hjem.
5. Orientering.
5.1. Nyt fra elever og personale
5.2.1. Elever.
Positivitet omkring rektorskifte og nye fraværsregler.
5.2.2. Personalet
intet
5.2.3. Rektor - start.

En god og hektisk start. Elever og lærere virker motiverede for at FG skal udvikles i en
positiv ånd. MUS-runde er indledt og der arbejdes med udvikling på flere områder – bl.a.
biblioteket.

5.2. Fra skolens liv.
5.2.1. Kontakt til afleverende skoler (brobygning, Henning Johannsen)
Henning Johannsen har god kontakt til Kaas om samarbejde på kort og langt sigt.
5.2.2. Forestilling (Bjarne Edelskov)
En flot premiere for mange tilhørere fra byen, gymnasiet og inviterede efterskoleelever.
6. Eventuelt
Jens Sørensen: Et udvalg i Fjerritslev by ønsker at profilere Fjerritslev. En kommunal bevilling
støtter kommende tiltag frem mod 2018. I den forbindelse ser man gerne at gymnasiet fysisk knyttes
mere sammen med Fjerritslev by. Et kortfilmprojekt er under opsejling.
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Bilag punkt 3.1: Elite MTB‐elever og Adventure profil.
Elite MTB: Samarbejde med Feriecenter Slettestrand.
1. december blev bestyrelsen orienteret om MTB/Adventureprofilen. Lene Mogensen og Sofie Dubliot
redegjorde for studieretningens profil og indhold. Problematikken var overnatningsmuligheder i
Slettestrandområdet. Grundlaget for evt. huskøb vurderes for spinkelt af Bestyrelsen.
10. december blev Lene Mogensen kontaktet af lokale kræfter. Søren og Marietta Langbak har købt hus på
Slettestrandvej, som ligger bag den nedlagte grilhytte. Søren og Marietta bor privat bag huset og har
interesse i huset og en nedlagt grilhytte, som påtænkes at starte op med issalg.
14. december beser Lene, Sofie og Bjarne boligen med Søren og Marietta. Der er indgået mundtlig aftale
med Søren og Marietta at huset kan indgå i Elite MTB College Jammerbugt pakken i samarbejde med
Feriecenter Slettestrand. Set i et tidsperspektiv er det ikke tvingende nødvendigt for Søren, at eleverne
findes det første år. Søren og Marietta anslår en samlet månedlig husleje på kr. 5000,‐ + forbrug, som et
minimum, for at det økonomisk løber rundt. Et samlet pris pr. måned pr. elev beløber sig til 5999,‐ og er
fremkommet efter følgende forhandlinger med Feriecenter Slettestrand.

Pakkeindhold for MTB Elite College Jammerbugt. Pris pr. elev/måned.
kr. 600,00
Facilitetsadgang
Dagligt aftensmåltid på Feriecenter Slettestrand kr. 3.190,00
Morgenmad og frokost

kr.

355,00 (udgifter til FG) valgfrit.

Tilsyn v. Feriecenter Slettestrand

kr.

704,00

Bolig

kr. 1.150,00

I alt pris pr. person/måned

kr. 5.999,00

Facilitetsadgangen dækker:
Fri adgang til centrets fritids‐ og idrætsfaciliteter, bl.a. svømmehal, motionscenter, pulstræningsafdeling,
bordtennis, billard, pejsestue, café‐område, outdoor fitness, multibane/basket, volleyball, håndbold,
fodbold, hockey – MTB teknikbane, MTB vaskeplads, MTB cykelværksted ifølge instruktør, shelter, bålplads
mm.
Aftensmåltid:
Kr. 145 jf. buffet sammensat af kvalitetsprodukter og ud fra: Spis hvad du kan.
Prisen er beregnet med gennemsnitlig 22 aftensmåltider pr. måned.
Morgenmad og frokost:
Morgenmaden indtages i huset i Slettestrand og frokosten på FG.
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Tilsyn:
Tilsyn v. Feriecenter Slettestrand (0,5 time pr. dag). Tilsyn i gennemsnit 26 dage om måneden, pris pr. time
325 kr.
26 dage * 0,5 time/dag * 325 kr/time = 4225 kr fordelt på 6 elever => 704 kr. pr. elev pr. måned
Bolig:
Husleje: 5000 kr. Forbrug: vand, el og varme.
Prisoverslag: 1150 kr. pr. person/måned
Videre forløb.
Der er planlagt en aspirant camp på Feriecenter Slettestrand fredag d. 4.3 – lørdag d. 6.3. Her inviteres
interesserede elever og forældre til camp, samtale og udvælgelse, samt rundvisning på Fjerritslev
gymnasium.
Reklamefilm og informationer er afstemt med Feriecenter Slettestrand og udsendt på sociale medier og
skolens hjemmeside, som er delt og set i stor stil. Feriecenter Slettestrand har et stort MTB netværk, hvor
nyheden er delt.
Fjerritslev gymnasium skal således ikke investere i huskøb for nuværende.

Adventuredelen med Åbybro College.
Reklamefilm og informationsfolder er afstemt med Thorsten Mathiesen, Åbybro efterskole. Thorsten, Sofie
og Bjarne var på charmeoffensiv på 3 adventure efterskoler torsdag d. 7. januar.
Profilen er fremhævet med en særlig stand til Åbent Hus d. 16.1 og 21.1 og på synlig på skolens
hjemmeside med film, sociale medier og en ny brochure.
Pakkeindhold for udeboende Adventure elever.
Fuld forplejning i hverdagen.
Fuld facilitetsadgang på Åbybro Efterskole.
College eleverne får egen opholdsstue med bordfodbold, pool‐bord, mv.
Prisen afhænger af om eleven bor alene, 1,2, eller 3 personers værelse.
I al pris pr. person/måned: kr. 1955 – 3600 kr.
Hertil må påregnes bus/rejsekort Åbybro‐FG t/r

Bilag:

Folder om Adventure
Folder om MTB College
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3.2: Busrute Saltum – Fjerritslev gymnasium
BUS (fra bestyrelsesreferatet 1.12.15):

3.5.2. Busrute: Saltum – Fjerritslev Gymnasium
Mogens Gade: Kommunalbestyrelsen har afsat penge til en busrute. Trafikstyrelsen modtager en
ansøgning om at betale halvdelen af ruten. Det er endnu ikke afgjort om det bliver en NT‐rute eller
en rute drevet af en privat vognmand. Det er vigtigt at det fra nu af kommunikeres, at bussen
bliver til noget.
Rektor orienterer, at Fjerritslev gymnasium er inviteret til et møde 10.2.16 med NT, Regionen, Jammerbugt
kommune og Brønderslev gymnasium i forhold til en afklaring, hvad ruten betyder. Rektor, vicerektor, NT
kontaktperson Per Halsboe‐Larsen og evt. Mogens Gade deltager.

BILAG 3.2.1: Økonomi og bilag fra koordineringsprojekt for bustrafik i Jammerbugt kommune. v.
Anders Krogh/Bjarne Edelskov:
Med udgangspunkt i budgetoverslaget fra Jammerbugt Kommunes oplæg med et samlet årligt budget
på 650.000 pr. år, vil udgifter for FG være:
FG andel = 50.000 pr. År, 3 x 50.000 = 150.000,‐

3.3.1 Bilagsmateriale til bestyrelsesmødet i forbindelse med projekt omkring
etablering af kombineret undervisningsrum og afslapningsrum på terrassen uden
for fællesområdet.
Projektide
Ideen med projektet er at udnytte den store terrasse, som ligger i umiddelbar forbindelse med
fællesområdet. Siden fællesområdet blev etableret, har terrassen mere eller mindre stået ubenyttet hen.
Terrassen er på nuværende tidspunkt udstyret med enkelte stjerneformede bænke, men disse opfordrer
ikke til brug.
Der opstod derfor den ide, at udvikle terrassen til et attraktivt område, hvor elever på den ene side kunne
slappe af i forbindelse med pauser, men som på den anden side også kunne bruges som et
undervisningsrum, hvor der kunne gennemføres undervisning på en anderledes måde.
Udformning
Det er tanken, at terrassen opdeles i forskellige områder. Et område til bordtennis. En område til
udformning af et dynamisk undervisningsrum, og så et område til afslapning.
Området med bordtennis skal pga. læ for vind ligge umiddelbart uden for musik. Fordi bordet skal stå uden
for hele året, bliver det udført i en 10mm stålplade placeret på cementrør. Bat, bolde mv. udlånes som det
er tilfældet i dag.
Området til afslapning tænkes placeret i den anden ende af terrassen. Området vil blive udstyret med 6
hængekøjer udført i 6 mm nylonnet, lavet af et vodbinderi.
I området mellem bordtennis og afslapningsområdet vil det være muligt at indrette et undervisningslokale
med bænke og borde lavet af EURO‐paller. Fordi der kan flyttes rundt på pallerne vil undervisningsrummet
ikke være statisk, men vil kunne ændres alt efter behov. Desuden vil bænkene også kunne benyttes som en
udvidelse af afslapningsområdet.
Ejerskab
Det er helt centralt for projektet med udformningen af terrassen, at eleverne, der i sidste ende er brugerne
af terrassen, føler et ejerskab for projektet, og de muligheder, som den nye terrasse giver. Det har derfor
igennem projektet været tæt kontakt med elevråd og cafe‐udvalg omkring valg af møbler, samt hvilke
muligheder der skal være til stede på terrassen.
For at styrke ejerskabet er det tiltænkt, at cafe‐udvalget laver en event, hvor de rå palle‐møbler bliver
malet ‐ dekorativt. På den måde vil elever føle sig knyttet til ”deres” bænk, hvorfor hærværk kan
minimeres.

Økonomi
Den absolut største post på budgettet er pallemøbler, men også indkøb af stålplade er en væsentlig post.
Budget fremgår af nedenstående oversigt.
Beskrivelse
Pallestole
Palleborde
Fragt møbler
Hængekøjer (enkelt)
Cylinder ‐ hængekøje
Stolper ‐ hængekøje
Bordtennis (plade)
Bordtennis (afvandingsrør 30x100)
Maling
I alt

Antal

Pris
20
10
1
6
8
8
1
4
1

468
150
1.500
800
250
200
5.700
225
2.500

I alt
9.360
1.500
1.500
4.800
2.000
1.600
5.700
900
2.500
29.860

Tidsplan
Projektet forventes at have opstart april måned, så snart vejr tillader udendørs aktiviteter. Der aftales
nærmere med cafe‐udvalg for etablering af cafe‐malings‐dag.
Møbler mv.
Møbler er lavet på baggrund i EURO‐paller. Det gør møblerne billige, stærke og med maling, også
vejrbestandige. Eksempler på møbler ses nedenfor. Møbler vælges uden hjul, men med ekstra palle i
stedet.

Hængekøjer fremstilles af vodbinderi.

Rasmus Højer/ Martin Freiberg

3.3. Møbler, scene, lydanlæg i fællesområdet
På bestyrelsesmødet 1. december blev bestyrelsen orienteret om nyindretning af fællesområdet som
læringscenter: møbler, scene og lydanlæg i fællesområdet v. Henning Johannsen og Anders Krogh. Bestyrelsen
efterlyste blandt andet en procesbeskrivelse, hvordan brugerne – elevråd, pedel m.fl. ønskes inddraget.
Siden sidst: Ny rektor har iværksat en procedure, hvor Henning Johannsen har ført dialog med pedel, Elevråd,
Bachhus, i første uge af 2016. Jo orienterer SU, og ved bestyrelsesmødet.
Martin Freiberg og Rasmus Højer fremlægger et godt bud på udendørs mobile møbler, som tænkes ind i Café
regi: (fremvises på mødet). Her har pedel og elever været inddraget i processen.

BILAG 3.3.1 og 3.2.2: Tegninger, procesbeskrivelse fra Henning Johannsen indendørs. Martin og
Rasmus tegninger og budget for udendørs møbler. Økonomi.
Investering ca. 700.000.
Ved normal (linær) afskrivningspraksis: påvirkning driftsregnskab: 70.000 / år i 10 år.
+ input fra i forhold til pedelfunktion/rengøring.

Bilag 3.3.3 Samlet økonomioplæg.
Peter Petersen har haft samtale med skolens revisor:
a) Må vi henlægge evt. overskud fra 2015 til 2016: svar: nej!
b) Må vi fravige afskrivning (inventar og straksafskrive): Ja, men revisor gør opmærksom på det i
protokol, at det er bestyrelsens beslutning.
c) Bus (bundet for hele perioden): svar: ja, hele udgiften må placeres som udgift i 2016

Rektor indstiller til Bestyrelsen om tage beslutning om en samlet investering.
I visionen om, at blive Efterskolernes Gymnasium ønsker rektor et gymnasium, som tilbyder et moderne
læringsmiljø, et FG som kan tiltrække og fastholde elever i nærområdet og på sigt, med hele Danmark som
optageområde.
Bus, møbler og lyd er alle synlige initiativer, som intenderes at højne trivsel såvel som transportmuligheder i
at fastholde og udvikle et stærkt uddannelsesmiljø i Jammerbugt Kommune.
Det lægges op til en straksafskrivning. Investeringen får den synlige konsekvens, at driften i 2016 går i
minus, men ‐ at det er bevidst valg.
Fordelen vil være, at investeringen i finansårene 2016‐17 og videre frem ikke tynges af investeringen i
forhold til linærafskrivningspraksis.

MTB projekt:
Bus
Møbler inde/ude/lyd (500.000+29.860+169.051)
I alt.:

0,‐
150.000,‐
698.911,‐
848.911,‐

Råderum:
Fjerritslev Gymnasium kan frigøre op til 7 mio. kr. til investeringer.

