FJERRITSLEV GYMNASIUM
Faglighed – Fællesskab - Fremtid

Skovbrynet 9
9690 Fjerritslev
96 50 51 00
fg@fjerritslev-gym.dk

Bestyrelsesmøde mandag den 3. december 2018 kl. 15.15 – 17.30
i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium
Til stede:
Mogens Christen Gade, Martha Holme, Svend Åge Nielsen, Olav Storm, Ole Stavad, Kristine
Fooken Jensen, Christina Cæsarsen, Martin Freiberg, Nikoline Svenningsen, Bjarne Edelskov
Nielsen, Anders Krogh, Lene Mogensen Christensen, Peter Pedersen.
Afbud:
Trond Beldo Klausen, Frederik N. Gregersen
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsens arbejde
2.0 Meddelelser fra formanden.
Formanden meddelte, at der er planlagt møder med boligselskabet Domea om
ungdomsboligprojekt.
Socialt taksameter er genberegnet til FG’s gunst med plus på 780.000 kr.
Finanslovsaftalen der netop er indgået tildeler kr. 500.000 pr. år i de kommende 3 år til små
gymnasier.
2.1 Referatet fra mødet den 17. september 2018.
Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.2 Bestyrelsesmøder 2019:
18. marts, 20. maj, 16. september, 2. december 2019
Datoerne fastholdes.
2.3 Klasseloft for 1. årgang (tælledag d. 7.11.18)
Det kan konstateres, at 28-loftet med 70 stx elever i 3 klasser og 27 HF-elever i 2 klasser
overholdes.
2.4 Kapacitetsstatus (bilag)
Ole Stavad orienterede om processen frem imod regionsrådets møde i januar hvor der træffes
afgørelse om indstilling til Undervisningsministeriet.
Bustrafik fra Åbybro til Fjerritslev analyseres og diskuteres mhp. forbedringer.
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3. Økonomi
3.1 Regnskabsopfølgning for perioden 3. kvartal 2018
Ved opgørelse pr. 30.9. ses en positiv afvigelse på kr. 125.000.
Det forventes, at årets samlede resultat balancerer.
3.2 Forventet budget 2018 – årets resultat (bilag)
herunder status på investeringer 2018.
For 2018 forventes der et underskud på kr. 125.000.
Fratrukket foretaget investering på kr. 125.000 forventes det at driftsregnskabet ender på nul.
Udgifter til investering i yderligere efteruddannelse er opgjort d.d. til ca. 73.000 kr.
3.3 Budget 2019, (inkl. overslag for 2020-22)
Det estimerede elevoptag for 2019 er sat lig med elevoptaget i 2018.
Budgettet balancerer inkl. tagvedligeholdelse.
Der er taget højde for det øgede sociale taksameter.
Ekstra udkantstilsud på kr. 500.000 indgår ikke i budgettet.
Der er ikke medregnet beløb til selvforsikring.
Beslutning om anvendelse af ekstrabevillingen på 500.000 træffes først efter 1. marts hvor
elevoptaget kendes.
Budgettet vedtages således og justeres evt. til marts når elevtallet kendes.
4. Elev og personalesituationen
4.1 Elevbestanden (bilag) og personalesituationen
Elevfluktuationer af forskellige årsager. Frafaldet er alt i alt minimalt.
En lærer går på pension 31.3.2019. Tre lærere er afskediget med sidste arbejdsdag 30/6-2019.
Der arbejdes på at få ansat en kantineleder.
5. Fjerritslev Gymnasium aktiviteter og initiativer
5.1 Orientering om 1g STX og HHX studieretningsvalg.
2018. v. Anders Krogh
STX valget er jævnt fordelt på fakulteterne. Ingen elever er bedt om at vælge om.
HHX: Jura-varianten oprettes ikke. Den er fagmæssigt identisk med Event- og oplevelsesdesignDen økonomiske studieretning med Matematik-A og Virksomhedsøkonomi-A havde kun 2
ansøgere og blev ikke oprettet. Der har været efterfølgende dialog med forældre, om at matematikA kan tilbydes som valgfag i stedet for studieretningsfag.
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5.2 Besøg på Efterskoler, Uddannelsesmesse i Jammerbugt.
En række efterskoler er besøgt eller kontaktet mhp. besøg.
Det har vist sig at være positivt at være fysisk til stede på skolerne med personale og gode
elevambassadører.
5.3 Brobygning 2018-19 (kontakt til folke- og efterskoler) v. Lene Mogensen
Der samarbejdes med en række skoler i optageområdet.
5.4 Ministerielt forsøg i HF på FG. v. LM
FG er sammen med 9 andre institutioner udtaget som deltager i udviklingsprojekt om nedbringelse
af fravær på HF. Forsøget løber til 2020.
HFs særlige profil med projekt- og praktikforløb kan med fordel fremhæves for at gøre opmærksom
på uddannelsens særlige karakter og 2-årige forløb.
5.4 National Elevtrivselsundersøgelse
Den nationale elevtrivselsundersøgelse er nu igangsat.
Undersøgelsen foregår som spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne kendes i starten af 2019.
5.5 Nyt samarbejde med ROSA (Dansk Rock Samråd)
Tre koncerter i samarbejde med ROSA er afholdt bl.a. i samarbejde med skolens kælderudvalg.
6. Orientering fra skolen
6.1 Nyt fra elever og personale
6.1.1 Elever
Der er fundet en mindelig løsning på håndteringen af nye fraværsregler i dialog mellem elevråd og
ledelse.
6.1.2 Personale
Intet nyt.
7. Eventuelt
Olav Storm: positivt at der arbejdes aktivt for synliggørelse af college og attraktiv prissætning.

