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Referat af bestyrelsesmodet den 14. september 2020

Tilstede:
Mogens Christen Gade, formand, Martha Holme, ncesformand, Ole Stavad, Region Nordjylland, Svend
Nielsen, de-frie skoler, Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet, Olat, Storm, efterskolerne, Christina
Cesarsen, medarbejderrepresentant, Martin Freiberg, medarbejderrepresentant, Alvi Sumberg-Olsen,
elevreprrzsentant, Johan Benzet Kibsgaard-Vester, elevreprasentant. Fra ledelsen og administrationen:
Mikkjal N. Helmsdal, rektor, Anders Krogh, vicerektor, Lene Mogensen Christensen, uddannelsesleder,
Peter Pedersen, okonomisekreter

,4.ge

Afbud: Kristine Fooken Jensen, skoleleder
Dagsorden:

1.

Godkendelse af dagsorden. (Bilag 1: Dagsorden)
Dagsordenen blev godkendt. Referatet fra sidste msde blev godkendt og underskrevet.

2.

Bestyrelsensarbejde
2.0 Meddelelser fra formanden.
Formanden meddelte, at Jammerbugt Kommune har flyttet 10. klasse tilbage til Fjerritslev Skole
indevrerende skoleir. Der er indledt en dialog mellem Fjerritslev Skole, Aabybro Skole og
Jammerbugt Kommune om den fremtidig placering af 10. klasse i kommunen. Fjerritslev
Gymnasium er et godt bud pi en placering.

Det underssges pt. om Jammerbugt Kommune kan vrere med
college-boliger ost for gl.rnnasiet.

2.

i

til en etablering af 35 yderligere

1 Ord inere bestyrelsesmoder 2O2O: 14. decem ber
Datoen fastholdes.

2.2 Forslag til bestyrelsesmoder 2027: L5. marts, L7. maj,20. september og 13. december
Datoerne fastholdes.

2.3 Ferieplanfor 2O2t-2022: (Bilag 2: Udkast til ferieplan)
Forslaget til ferieplan, der folger folkeskolernes ferieplan, vedtages.
2.4 Godkendelse af udbud af studieretninger og fagpakker for skole6ret2O2t-2O22: (Bilag 3: lndstilling
til udbud af studieretninger og fagpakker i skoleiret 2O2L-2O22.)
De 9 studieretninger og 2 tlF-fagpakker, der er udbudt i indevrerende skoleir, fastholdes som
foresliet i2021-2022.
Frem mod nreste 6rs udbud arbejdes der med navngivning og indholdsbeskrivelser. Eleverne
inddrages.

2.5

Godkendelse af klassedannelsen (28 loftet)
Bestyrelsen kan konstatere, at 28-loftet for den nye irgang ind til videre er overholdt idet der er
dannet 3 STX-klass er og 2 HF-klasser med 22 elever i hver klasse. Den endelige erklrering
indsendes forst senere nir vi har passeret telledagen, skoledrets 60. undervisningsdag.
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2.6 Kapacitetsfastsattelse 2O2l-2O22. (Bilag 4: lndstilling fra ledelsen om kapacitetsfastsettelse for
skoleiret 2027-2022l.
Kapaciteten fastholdes pi 4 STX-klasser og 2 HF-klasser.
P6 et nyligt afholdt mode i det forpligtende samarbejde var der droftelser om fordelingsprincipperne
for det kommende skoleir, der md forventes at blive et overgangsir inden nye regler trreder i kraft.
I den forestiende debat om justering af fordelingsreglerne og eventuelle geografiske klyngemodeller,
er det vigtigt at pege p6, at der fortsat skal vrere mulighed for at drive en college-skole.

3.

0konomi
3.0 RegnskabsopfOlgning for 1. halvir 2020 (Bilag 5: Kvartalsregnskab, 2. kvartal 2020)
Regnskabet for fsrst halvir af 2020 udviser et positir,,t resultat pA kr. 387.000.
Hovedirsagen er det meget lavet aktivitetsniveau i nedlukningsperioden i forAret.

3.1 Forventninger tt2020-2022 (Bilag 6: Budget 2020 03_09 _2O2Ol
Ud fra de kendte forudsetninger forventes det, at regnskabet for 2020 vil kunne ende med et resultat
i balance eller et lille plus.
Under de nuverende forudsetninger vil det i 2021ikke vere muligt at opni et nul-resultat uden at
der reduceres meget markant pi udgifterne. I det fremlagte estimat fiemgir det, at der kan forventes
et underskud pA ca. kr. 400.000 selv efter en markant reduktion inden for b6de undervisning og
bygningsvedligeholdelse. Droftelsen af 2021-budgettet genoptages pi msdet den 14. december, hvor
de skonomiske vilk6r forventes at v&re fastlagt i finansloven for 2021.

3.2 lnvesteringsrammer for statslige selvejende institutioner (Orienteringspunkt)
Der er indberettet en ramme pi kr. 500.000.

4.

Elev- og personalesituationen

4.1 Aktuel elevbestand og orientering om personalesituationen
Pi fsrste flrgang har der veret tilgang af i alt 35 elever siden ansogningsfristen i marts. Udviklingen
fra 1.3 til 14.9 har vreret siledes: STX: 63->66 - HF: 23->44 - HHX: 24->35
Elevtallene for 2. og 3. irgang ligger stabilt med smd udsving pga omvalg, flytning osv
Personale: En langtidssygemeldt lrerer er delvist tilbage pA arbejde.
En irsvikar er ansat i biologi og idret.

5.

I forste omgang ph 50%

lnvesteringer, aktiviteter og initiativer

5.1 College: Ansettelse af college-ansvarlig, udbygnings- og udviklingsplaner (Orienteringspunkt)
Steffen Kroyer er ansat pr. l. august. Han skal fungere som coach/mentor for alle skolens elever og
som predagogisk ansvarlig for college-eleverne. Der var 154 ansogere til jobbet og 6 var til samtale.
Interessen for college tyder p6, at der inden lange vil opst6 behov for yderligere college-pladser.
Ideen om byggeri af yderlige 35 boliger ved siden af skolen er pi skitseplan. Fem gresteboliger,
udbyggede vaskefaciliteter og rum til depot og sociale arrangementer indgir i frellesarealerne i det
skitserede projekt.
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5.2 Skolestart ien Coronatid: Modtagelse af 1. 6rgang, foreldreaften, matematik-dag.
(Orienteringspunkt)
Coronarestriktionerne har prreget starten af skoleiret. Eleverne har faste pladser, der holdes
forskudte frikvarterer, der bruges hAndsprit ved indgangen og nir man skifter lokale.
Coronatiltagene tilpasses lobende i forhold til myndighedernes udmeldinger.
Der har v&ret en god og positiv evaluering af matematikdagen for nye elever.
Der var god tilslutning til forste firgangs-forreldreaftenen med info om gymnasiet.

5.3 Status: Mountain bike, eSport, Explorer (Orienteringspunkt)
Der tranes MTB hver tirsdag. Der er indledt kontakt til Feriecenter Slettestrand om muligt
samarbejde.

En fysisk trener er sponsoreret til e-sports-holdene. Niveauet er hojt og det tiltrrekker dygtige
spillere. Forsteholdet er i 2. division og har indtil videre vundet alle sine kampe.
Explorer-eleverne har genoptaget aktiviteterne og har veret pA to ture i sensommeren.

5.
6. I

!ndsatsomrider 2O2O-2O2!
Elevtrivsel (Orienteringspunkt)
Elevtrivsel er et af 6rets indsatsomrider. Det er planen at de galdende politikker og regler skal
gennemgAs og om nodvendigt revideres. Elevtrivselsundersogelsen kommer i 6r betydeligt mere i
fokus end tidligere.
Et elevridskursus om skoledrift er pi vej.

6.2 Medarbejdertrivsel (Orienteringspunkt)
Den lovpligtige APV og MTU der skal gennemfores hvert 3. 6r har fundet sted i foriret.
Efterbehandlingen af resultaterne har veret pi standby pga. nedlukning. SU og AMR har nu taget fat
pi arbejdet med rapporterne. Med udgangspunkt i et seminar den 21.9. vil en arbejdsgruppe senere
presentere undersogelsens resultater og komme med forslag til tiltag, der kan forbedre
medarbej dertrivselen.

6.3 Visionsproces (Bilag 7: Nyt opleg til visionsproces)
Arbejdet med visioner for fremtidens FG indledes i efteriret.
Der er planlagt to arbejdsdage med udgangspunkt i de input der kom p6 bestyrelsen mode i maj.
For eleverne afsrettes der en halv dag med visionsarbejde hvor klasserne arbejder under ledelse af
teamlerere. En arbejdsgruppe udarbejder et arbejdsmateriale til elevernes visionsdag.
Personalet og bestyrelsen holder en visionsda g den 23 . eller 24. november. Imens undervises
eleverne af studerende fra AAU.
Der lregges op til en todelt proces hvor der fsrst vil vrere oplreg og analyse af nuvrerende situation
Sidste del kommer til at bestd af visioner og ideer til fremtiden. Materialet samles og danner
udgangspunkt for en samlet visionsplan der kan fastlregges i foriret 2021.
Bestyrelsen foreslir at en eksterne facilitator kan inddrages.
Bestyrelsen snsker at interessenter fra bl.a. erhvervsliv og foreningsliv inviteres til et mode, hvor
deres forventninger til og syn pi FG kan hores. Det samme grelder skoler og efterskoler.
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erskolesa ma rbejde og ma rkedsforing af college (Orienteringspun kt)

Gym-10 samarbejdet med Ranum Efterskole College blev igangsat i august, men har m6ttet afbrydes
pga. frafald. Det genoptages nreste 6r. Meldingen fra UU er, at brobygning er muligt, men Corona
kan betyde endringer. Kontakten til efterskolerne genoptages i oktober.
Osthimmerlands Ungdomsskole har meldt sig som interesseret i et brobygningsprojekt.

7.

Orientering

7.O.t

Elever

Elewidet arbejder pi at ffi l. og2.irgangselever mere involveret. M6let er en
elewidsrepresentant fra hver klasse pA skolen. Bestyrelsen bakker op og understreger, at det er
vigtigt at alle klasser ffir valgt en reprresentant.

7.O.2

Personale

intet

8.

Eventuelt
Intet

Godkendt ved

den 1. oktober 2020. Underskrevet den 14. december 2020.

(formond)

Mortha Holme

Trond Beldo Klousen, Aalborg Universitet

kostskoler

tUl
Pernille Hovaldt, ofgivende skoler

t

Christino Casorsen,
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Olov Storm, efterskolerne
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