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

Bestyrelsesmøde mandag den 20. maj 2019 kl. 15.15 – 17.30
i lokale 1.35 på Fjerritslev Gymnasium
Til stede:
Mogens Christen Gade, Martha Holme, Olav Storm, Ole Stavad, Trond Beldo Klausen, Christina
Cæsarsen, Martin Freiberg, Nikoline Svenningsen, Bjarne Edelskov Nielsen, Anders Krogh, Peter
Pedersen, Sara Lavmine Vingborg Nielsen
Afbud:
Svend Åge Nielsen, Kristine Fooken Jensen, Frederik Nørgaard Gregersen,

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.

2. Bestyrelsens arbejde
2.0 Meddelelser fra formanden.
Formanden meddelte, at statsministeren har været på besøg. Der har været afholdt
Jubilæumskoncert for Jammerbugt Kommunes Kulturskole med mange besøgende.
2.1 Referatet fra mødet den 18. marts 2019.
Udsendt og behandlet elektronisk.
Referatet blev godkendt og underskrevet.
2.2 Bestyrelsesmøder 2019:
16. september, 2. december 2019
Datoerne blev fastholdt.
2.3 Kvalitetssikringssystem – selvevaluering
Skolen skal årligt selvevaluere og fastlægge en opfølgningsplan. (Bilag 2.3, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34 – oplæg til
drøftelse)

Rektor orienterede om arbejdet med de opstillede mål.
Den afholdte elevtrivselsundersøgelse har være drøftet i elevrådet. Sammenligningsgrundlaget med
øvrige skoler der har benyttet Ennova viser et trivselsnivau lidt under middel, men med en høj og
flot svarprocent. Den landsdækkende sammenligning afventes. Undersøgelsen er efterfølgende
suppleret med fokusgruppeinterviews.
Når resultaterne offentliggøres bør man suppleres med anonymiserede udsagn fra interviewundersøgelsen.
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De seneste tal fra CEPOS vedr. undervisningseffekt er særdeles positive for alle tre uddannelser.
Lærernes faggruppesamarbejde og videndeling er et fokusområde.
Der arbejdes målrettet på at nedbringe elevfraværet mest muligt. Der arbejdes med
opfølgningsmetoderne i forhold til elevfravær.
Udmøntningen af ekstra efteruddannelsesmidler skrider frem.
Sygefraværet er fortsat relativt lavt, selv når langtidssygdom medregnes.
Bestyrelsen godkender oplægget.

2.4 Orientering om NTs kortanalyse af transporttider (bilag + analyse af elevvalg pr. postnummer)
Ifølge analysen er transporttiden til Fjerritslev Gymnasium rimelig.
Analysen nævner at Fjerritslev Gymnasium mister elever til Aalborg. De faktiske ansøgertal for det
kommende skoleår viser dog at det er ret begrænset, hvor mange der søger bort fra deres lokale
gymnasium.
På den kommende Åbybro-gymnasiebusrute planlægges der ”kantstensstop” i Birkelse,
Arentsminde og Halvrimmen. Dette evalueres efter det første år.

3. Økonomi
3.1 Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2019

Der er ikke nogen større afvigelser for 1. kvartal. Årets slutresultat forventes pt. at svare til
budgettet.
3.2 Budgetjustering med udgangspunkt i forventet elevtal 2019 – herunder fordelingsudvalg 2019 i Region
Nordjylland (bilag 3.2 – aktuelle tal, bilag 3.2.1 – søgemønster 2014-19 oversigtskort, bilag 3.2.2 HHXsøgning.

Der er dags dato 81 STX- 26 HF- og 41 HHX-ansøgere til det kommende skoleår. Tallene er pæne
ift. sidste år, og set i lyset af en generel nedgang i antallet af ansøgere til gymnasierne er det
tilfredsstillende. Optagelsesprøver afholdes den 14.6.2019. Hvis alle optages viser budgettet et lille
overskud på ca. 150.000 (før investering).
Bestyrelsen godkender budgettet.
3.3 Forventet resultat for 2019 og overslag for efterfølgende år

Bestyrelsen godkender overslaget.
3.4 Status på efteruddannelse
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Der er pt. brugt kr. 66.000 fra den ekstraordinære pulje. Der er stadig mulighed for at søge om
ekstraordinær efteruddannelse.
4. Elev- og personalesituationen
4.1 Aktuel elevbestand (bilag følger på mødet) og orientering om personalesituationen

Elevtallene er stort set konstante.
Næste års opgavefordeling er i gang. Der bliver behov for vikarer til dækning af timerester.
Ansættelsessamtaler foregår i denne uge.

5. Investeringer 4.0 (2019), aktiviteter og initiativer
5.1 LAN

Stor tilfredshed med arrangementet. Der var i år mange deltagere både fra FG og udefra. Efterskoler
bør inviteres næste år.
5.2 Status på Fjerritslev College

Der arbejdes på en løsning med midlertidig indkvartering mens byggeriet står på.
5.3 eSport – skoleturnering og EDU CUP

FGs esportshold klarer sig godt, og omtales positivt i esportskredse.
5.4 Brobygning og kontakt til folke- og efterskoler

Der arbejdes på næste års program.
5.5 Orientering om aktiviteter (Koncerter, Tour de Jammerbugt, Galla mv.)

Kælderen benyttes i stigende omfang til koncerter mv.
FG har lagt hus til en fin teaterforestilling.
En gruppe elever, ansatte og bestyrelsesmedlemmer deltog i Tour de Jammerbugts første etape.
Der var fin opbakning til gallafesten.

6. Orientering fra skolen
6.1 Nyt fra elever og personale
6.1.1 Elever

Nyt elevråd er etableret efter kampvalg. Der er god opbakning fra stort set alle klasser.
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6.1.2 Personalet

Intet.
6.2 Dimission torsdag den 27. juni kl. 16:00

Bestyrelsen er inviteret.
7. Eventuelt
På turen til Monza gik bussen i stykker. Den er pt. til undersøgelse.
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