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

Ekstraordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2017 kl. 15.15 –
17.30 i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium.
Til stede:
Mogens Gade, Lotte Larsen, Jens Sørensen, Tina Juul Kjellberg, Kristine Fooken Jensen,
Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Lasse Skjærbæk Holm, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders
Krogh, Henning Johannsen. Peter Pedersen. Sofie Dubillot og Lene Mogensen var med under pkt.
1-3.
Afbud:
Ole Ravn, Lise Carlsen, Sarah Kjærsgaard Nielsen,
Dagsorden og referat
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens arbejde.
2.0. Meddelelser fra formanden.
Intet
2.1. Referatet fra mødet den 5. december 2016. Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet med indkomne bemærkninger blev godkendt og underskrevet.

3.0 Investeringsplan 2.0 på FG.
3.1. FG College. Oplæg v. Martin Freiberg og Bjarne Edelskov. Bilag 3.1
Rektor: Den forudgående proces har bestået af møder i samarbejdsudvalget,
indsamling af input på personalemøde og møder i en nedsat arbejdsgruppe.
Investeringsønske er kr. 45.000 til rabat til elever, der flytter ind inden sommerferien
2017 for at øge antallet her og nu. (Den ene nuværende college-elev får også rabatten.)
Desuden ønskes midler til markedsføring på længere sigt.
Dette kædes sammen med punkt 3.3.
3.2. College legat. Oplæg v. Bjarne Edelskov. Bilag 3.2
Fra august 2017: Elever med lang afstand til FG ydes en varig rabat på kr. 405.
3.3. MTB på FG. Oplæg v. Lene Mogensen og Sofie Dubillot. Bilag 3.3
Oplæg til investering i cykler: 30 x 10.000 kr. = 300.000 kr. da det første sæt fra 2012
er slidt. Hertil kr. 100.000 til ekstern konsulent og markedsføring af MTB/College.
Cykelsponsorer fra 2012 spørges igen.

3.4. Forelæsningssal. Oplæg v. Henning Johannsen. Bilag 3.4
Drømmen er et nybygget auditorium, der kan rumme en hel årgang elever.
Dette videretænkes i samarbejde med Jammerbugt Idrætscenter og Fjerritslev Skole og
understøtter tanken om, at adgangsvejene mellem institutionerne forbedres og
synliggøres.
Her og nu kan undervisningslokalerne 2.19 og 2.20 udstyres med forbedret teknik der
giver mulighed for forelæsning / film for ½ årgang. (med max. budget på kr. 100.000
kr.)

Bemærkninger:
Jens Sørensen: lærerarbejdskraft i forbindelse med de vedtagne projekter, bør synliggøres.
Mogens Gade: Investeringerne er ikke direkte løninvesteringer, men de medfører flere/nye
arbejdsopgaver for det involverede personale, som bør synliggøres i opgavefordelingen.

Bestyrelsen vedtager, at foretage samtlige de ovennævnte investeringer til kr. 945.000.

3.5. Økonomioplæg for investeringer. v. Peter Pedersen/Bjarne Edelskov
Intet
4.0 Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer
4.1.1 Orientering om udbud af GF1 på FG 2017.
GF1 udbydes af SOSU Nord og EUC Nordvest. Tiltaget promoveres frem imod opstart i
august 2017. FG er husvært.
Brobygning fra skolerne ift. GF1 bør tilbydes, såfremt GF1 bliver en realitet.
5. Orientering.
5.1. Nyt fra elever og personale
5.2.1. Elever.
Intet
5.2.2. Personalet
Intet
5.2. Fra skolens liv.
5.2.1. Forestilling 2017.
”Kunsten at Være Os” er under forberedelse. Forestiller 1. 2. 3. februar kl. 19:30. Bestyrelsen er
inviteret.
6.0 Rektor v. Mogens Gade/Lotte Larsen
Bjarne Edelskov Nielsen, Henning Johannsen og Peter Pedersen forlod lokalet under dette punkt.
a) Engangsvederlag
En begrundet ansøgning om honorering af merarbejde i 2016 i form at et
engangsvederlag er modtaget fra rektor. Bestyrelsen besluttede, at det søgte beløb
bevilges.
b) Varig løn

Det er aftalt ved rektors ansættelse, at der efter et års ansættelse drøftes om
Undervisningsministeriet skal ansøges om et forhandlingsmandat til at forhandle løn
der går ud over den generelle ramme for chefløn.
Det blev vedtaget, at søge ministeriet om en forhandlingsramme, der kan bringe
rektors faste løn på niveau med en gennemsnitlig rektor i samme lønramme.
c) Resultatløn
Rektor + øvrig ledelse anmoder om at der udarbejdes resultatlønskontrakter for 2017
med rammebeløb inden for basisrammen på kr. 60.000 for rektor og kr. 30.000 for
øvrig ledelse med nedenstående indsatsområder:
• Nedbringelse af fravær
• Forbedring af skriftlige eksamenskarakterer
• Mindskelse af elevfrafald
• Øget elevtilgang som følge af:
o Tiltrækning af elever udenfor skolens traditionelle optageområde
o Øget antallet af college-elever

Det blev besluttet, at der skal udarbejdes et udkast til en konkret resultatlønskontrakt
indenfor de ovennævnte indsatsområder. Når dette udkast er klar vil der, efter en
skriftlig høring i bestyrelsen, blive udfærdiget en konkret aftale mellem formandskabet
og rektor.
6. Eventuelt
Intet
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Bilag punkt 3.1: FG College
FG College

5. december blev bestyrelsen orienteret om realiseringen et FG College i samarbejde med Idrætscenter
Jammerbugt. Med FG College kan området tilbyde overnatningsfaciliteter til udefrakommende elever. Der
er arbejdet med at tilrettelægge en ekstraordinær strategi i to tempi. Den korte bane indtil optaget 15.
marts 2017 – og et længere sigte.
I processen er der afholdt forskellige møder: Personalemøde for skolens ansatte med mulighed for at
komme med input, møde med Handelsstandsforeningen, samt to møder med en mindre gruppe af ansatte:
møde med Olav Storm, Ranum Efterskole og møde Anne Nøhr Ringgren, Vækst Hammerbugt, møde med
nuværende collegeelev.
At én elev er flyttet ind et skridt på vejen, men også ét skridt fra fiasko.
Arbejdsgruppen vurderer et behov for ekstraordinære midler til en markedsføring for FG College målrettes
2017, men som også understøtter det seje træk ind i 2018:
Intelligent FB reklame, Google-adds, konkurrence, swot analyse, fokusgruppeinterview, elev til elev
materiale. En platform (hjemmeside) for visuel grafik: rundvisningsvideo gennem google streetview,
udarbejde logo, professionel eksternhjælp i samarbejde med Mattias Bodilsen.
Når volumen er større er der brug for at tænke faciliteter til elevernes sociale færden efter skoletid, f.eks.
mulighed for at benytte skolens musiklokaler via nøglebrik og fællesarrangementer ud af huset.
I skrivende stund er 5 elever meget interesseret og overvejer at flytte ind. Arbejdsgruppen indstiller at de
første 10 indflyttere til College kan få rabat indtil sommer 2017 på kr. 900,- pr. elev pr. måned.
Formålet er at kickstarte College og få udviklet et miljø, som skal generere de næste elever.
Efter sommer ønskes at punkt 3.2 træder i kraft.
Engangsinvestering i 10 elever x 900 kr. 9000 x 5 mdr. = 45.000 kr i foråret 2017.
En samlet økonomisk ramme for markedsføring kædes sammen med markedsføring for MTB (punkt 3.3)
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Bilag punkt 3.2: College legat
FG College legat
Som følge af ovenstående lægges op til at gøre Collegeprisen yderst attraktiv, for kickstarte
projektet landsdækkende.
Afstanden har betydning for valg af gymnasium og elever som bor perifert i optageområdet har
lang transporttid og ofte lettere ved at søge nabogymnasier.
Med et FG College legat tænkes muligheden for at investere i denne type elever og generelt at
gøre prisen skarp for hele Kongeriget.
Præmissen for at søge legatet tager udgangspunkt i kriterierne for udeboende SU:
Afstandskriterium >20 km eller hvis den daglige samlet offentlige transporttid overstiger 2 timer.
En skarp pris pr. elev pr. måned hedder kr. 1995,- dvs. en investering i kr. 405 pr. elev pr. måned.
Dette skal naturligvis opvejes af taxameter, som eleven udløser.
Der er desuden afholdt møde med Handelsstandsforeningen om mulige samarbejdsflader, hvor
der er diskuteret lavt hængende frugter som velkomstpakke, fællesannoncering på hjemmesider
mv, fritidsarbejde, et FG Collegerabatordningskort til lokale butikker mv. Disse punkter arbejdes
der videre med. Mentorfamilier som kan tilknyttes en collegeelev er vendt med Fjerritslev
Gymnasiums Venner.
Rammebeløb: kr. 405 pr. elev pr. måned.
Legatet ønskes at kunne træde i kraft med elevoptag august 2017.
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Bilag punkt 3.3. MTB på FG

I 2012 realiserede Fjerritslev Gymnasium et mountainbike klassesæt, dels via egen finansiering og
dels via tilskud fra lokale sponsorer. Tiltaget medførte et øget fokus på at anvende naturen i
idrætsundervisningen og dannede rammen om de første MTB/Adventure aktiviteter på gymnasiet.
I 2016 MTB/Adventure linjen er strategisk brugt som løftestang for at oprette og tænke i
studieretningsprofiler og dermed skabe identitet for kommende elever. Nuværende
Adventurelinje bliver qua den kommende gymnasiereform en enlig svale, pga. afslag på
dispensationsansøgningen til Ministeriet.
MTB bør fortsat være et særligt satsningsområde og aktivitet på Fjerritslev Gymnasium pga.
investeringen i MTB teknikbane, Masterplan Fjerritslev og den nyoprettede turistforening i
Fjerritslev-Slettestrand. MTB er brand for området – godt hjulpet på vej af aktiviteterne på
Feriecenter Slettestrand.
Der er brug for at videreudvikle en strategi og investering, der understøtter et fortsat attraktivt og
unikt trænings- og uddannelsesmiljø, hvor det nye College bliver naturligt omdrejningspunkt for
elever med interesse i MTB – faciliteter vi manglede for blot et år siden.
3 år på FG kan virke overvældende, og et kursskifte mod halv- eller helårlige ophold er nødvendigt.
Siden starten i 2012 har MTB cyklerne været flittigt brugt, dels af vores egne elever, men også i høj
grad af elever i brobygning. Underviserne har løbende deltaget i forskellige instruktørkurser for at
sikre et højt undervisningsniveau. Der er ansøgt og bevilliget midler til at bygge en mountainbike
teknikbane i forbindelse med Skovhuset, arbejdet er påbegyndt og vi forventer at banen
allersenest står klar til næste skoleårs begyndelse. Opgraderingen af undervisningskompetencer
og undervisningsområdet står pt i skarp kontrast til cyklernes beskaffenhed, der er med andre ord
også brug for en opgradering af cyklerne, hvis FG fortsat skal kunne tilbyde et attraktivt MTB-miljø.
Et attraktivt miljø indebærer også et samarbejde med Esben Kronborg fra Feriecenter Slettestrand
at kunne tilbyde elever instruktøruddannelser indenfor MTB på forskellige niveauer.
Pt. arbejder Mattias Bodilsen på en video med optagelser af Esben Kronborg mfl., der skal brande
MTB på FG.
Besøg på efterskoler, skoler er undervejs og bør være med deltagelse af Esben Kronborg som
trækplaster.
Målgrupper:
Videoen skal målrettes via Facebook og via de kontakter vi allerede har opbygget og til stadighed
arbejder på at opbygge med efterskoler både nær og fjern. En måde at nå mange potentielle
elever på er at udskrive en konkurrence:
- ”like opslaget og tag en ven og du deltager i konkurrencen om mountainbikeudstyr”, og
- ”er du interesseret i at høre mere, besøge FG og Slettestrand Feriecenter og få en snak med
undervisere på FG og Esben Kronborg, så er der et gratis weekendophold med familie til de 4
første interesserede.
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Udvikling af et koncept: Begynd på FG, bo på College og påbegynd en instruktøruddannelse med
alt betalt i 4 mdr.
- Desuden er en ny målgruppe elever fra Sverige og Norge, der kunne tænke sig et
udvekslingsophold i Danmark med venskabsgymnasierne i Oppdal og Utsikten. Der skal arbejdes
på en hvervekampagne i samarbejde med Slettestrand Feriecenter i forbindelse dels med påsken,
hvor mange nordmænd er i området og dels med afholdelse af deres ungdomscamps. Som
lovgivningen er pt. er der mulighed for merit.
Investering og brandingstrategi:
Udstyr
MTB cykler: 30 stk * 10.000 kr = 300.000 kr.
Konsulentbistand til instruktøruddannelse v. Esben Kronborg + Esben Kronborg indgår i fysisk
branding på efterskoler og ungdomsklubber f.eks. Saltum samt tilkøb som instruktør på FG.
Økonomisk ramme: 100.000.

Med MTB udstyr og konsulent lægges op til en ramme på kr.: 300.000 + 100.000, = kr. 400.000
Sammen med punkt 3.1 og 3.3 lægges op til en samlet markedsføringsramme på kr. 400.000.
I alt. kr. 800.000,-
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Bilag punkt 3.4. Forelæsningssal/Auditorium

Det er en uomtvistelig følge af de generelle besparelser på gymnasieområdet at den enkelte ansatte vil
blive nødt til at øge produktiviteten, hvis det nuværende høje undervisningsniveau skal holdes og tilføres
endnu mere kvalitet. Den gamle tanke om én lærer én klasse vil helt givet blive udfordret.
Hvis personalet på sigt ikke skal slide sig selv op, er vi på FG nødt til at tænke nyt og finde innovative
løsninger, der kan bidrage til at afbøde de værste følger af besparelserne.
Et ikke uvæsentligt bidrag hertil er at FG på sigt selv får etableret eller får adgang til et egentligt auditorium,
der ville kunne bruges til fælles forelæsninger, samlæsning af hold, fælles forevisning af eksempelvis film
etc. Aktiviteter der alle er med til at frigøre lærertimer til anden anvendelse.
Vi foreslår derfor følgende:
På kort sigt:
At FG får opgraderet lokalerne 2.19/2.20 (lokalerne kan i forvejen lægges sammen) med nyt lydudstyr,
projektorer, lærreder og evt. elektroniske tavler, således at lokalerne fra skoleårets begyndelse 2017/18 vil
kunne anvendes midlertidigt til de ovenfor nævnte aktiviteter. Prisen for en sådan opgradering vil ligge på
max kr. 100.000,På længere sigt:
At FG får etableret eller får adgang til et egentligt multiauditorium gerne i forbindelse med ny hal og
collegefløj ved Jammerbugt Idrætscenter. Etableringen tænkes gennemført i et samarbejde mellem
Jammerbugt Idrætscenter, Jammerbugt Kommune, Fjerritslev Skole, Fjerritslev by og det lokale
foreningsliv.
Prisen kan der af gode grunde ikke siges så meget om på nuværende tidspunkt, men der kan tænkes
forskellige modeller. For indeværende er det tilstrækkeligt med en tilkendegivelse fra bestyrelsen, om det
er noget vi skal arbejde videre med.
Løsningsforslag
2stk Nec M322W, dlp projektor, 3300 ansi, lav støj 3500,00
2stk Loftbeslag for projektor 1780,00
2stk Lærred 244x244cm 2.495,00
4stk Boze højtalere, med vægbeslag FreeSpace DS 40SE 1995,00
1stk Extron box 1 indgang / 2 udgange 1995,00
1stk Crown forstærker 2 zoner 5.995,00
1stk Extron forstærker til aktiv lyd i lokale 2. 1.995,00
1stk Zenheisser mikrofon ca 4000,00
1stk Kabling mellem lokaler lyd 1250,00
1stk diverse 2500,00
1stk HDMI kable 10 mitr i stik 1.050,00
1stk Hylde til forstærker 1.000,00
1stk Montering 1 mand 2 dage 10.600,00
pris 53.919,00 excl. Moms + løn til elektriker. 3.000,-

I alt 56.919 excl moms.
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Bilag 3.5 Samlet økonomioplæg
Peter Petersen har haft samtale med skolens revisor:
a) Må vi henlægge evt. overskud fra 2016 til 2017: svar: nej!
b) Må vi fravige afskrivning (inventar og straksafskrive): Ja, men revisor gør opmærksom på det i
protokol, at det er bestyrelsens beslutning.
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 og
unikt læringsmiljø. Et FG som kan tiltrække og fastholde elever i nærområdet og på sigt, med hele Danmark
som optageområde.
Som følge af investeringsplan 1.0 i 2016 er FG College er opstået som en ny mulighed for at tiltrække elever
fra hele landet. Fjerritslev Gymnasium skal åbne sig mod omverdenen.
Der er brug for intelligent markedsføring for FG College og MTB, som et godt brand og bæredygtig
uddannelsesinstitution. Et Collegelegat vil kunne bidrage til at kickstarte et attraktivt økonomisk incitament
til bosætte sig – set fra både elev og forældreperspektiv. MTB er ikke blot gymnasiets, men også Hanherreds
unikke område. FG bør være vedholdende i at tiltrække elever til egnen, både i regi Slettestrand, men også
som aktiv medspiller i generelt i området.
Ovenstående oplæg lægges op til en udgiftsførelse i finansåret 2017. Investeringen får den synlige
konsekvens, at driften i 2017 går i minus, men - at det er bevidst valg.

Kickstart, rabat 10 elever
FG College + MTB
College legat
MTB udstyr +
konsulent
Forelæsningssal

kr. 45.000.
kr. 400.000. (fælles markedsføring)
kr. 405 pr. elev/måned, som opfylder betingelserne.
kr. 400.000.
kr. 56.919.

OPLÆG TIL SAMLET INVESTERING

901.919,-

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

