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96 50 51 00
fg@fjerritslev-gym.dk

FJERRITSLEV GYMNASIUM
Faglighed – Fællesskab - Fremtid

Bestyrelsesmødet den 17. maj 2021.
Til stede:
Mogens Christen Gade, formand, Martha Holme, næstformand, Ole Stavad, repr. Region Nordjylland, Svend
Åge Nielsen, de frie skoler, Olav Storm, efterskolerne, Christina Cæsarsen, medarbejderrepræsentant,
Martin Freiberg, medarbejderrepræsentant, Alvi Sumberg-Olsen, afgående elevrepræsentant, Johan Benzet
Kibsgaard-Vester, afgående elevrepræsentant, Lærke Chun Sørensen, ny elevrepræsentant. Fra ledelsen og
administrationen: Mikkjal N. Helmsdal, rektor, Anders Krogh, vicerektor, Lene Mogensen Christensen,
uddannelsesleder, Peter Pedersen, økonomisekretær.
Ny elevrådsformand og ny elevrepræsentant Anna Vallentin Møller deltog via Teams.

Afbud:
Trond Beldo Klausen, Aalborg Universitet
Pernille Hovaldt, skoleleder

1. Godkendelse af dagsorden. (bilag 1)
Dagsordenen blev godkendt.
2. Bestyrelsen
2.0 Meddelelser fra formanden
I forbindelse med collegebyggeriet forventes kommunalbestyrelsens økonomiudvalg at
godkende ”skema-B” i denne uge. Licitationen er gennemført og et lokalt firma
kommer til at stå for byggeriet.
Velkommen til de nyvalgte elevrepræsentanter, Anna Vallentin Møller og Lærke Chun
Sørensen.

2.1 Endelig godkendelse af referatet fra bestyrelsesmødet den 22. marts og underskrivning
af samme, samt underskrivning af referat fra 14. december (bilag 2 og 3).
Udsendt og behandlet elektronisk i henholdsvis marts-april og december.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2.2 Bestyrelsesmøder 2021
20. september og 13. december.
Visions- og værdidag med personalet den 27. september
Visionsseminar for bestyrelsen den 11. oktober.
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De foreslåede datoer blev fastholdt.
2.3 Kvalitetssikring og selvevaluering på FG
Rektor præsenterer planen for kvalitetssikringsarbejdet 2021: Oplæg
fremsendes inden mødet. (Skolen skal årligt selvevaluere og fastlægge en
opfølgningsplan)
Rektor fremlagde status på de 7 overordnede mål der arbejdes med i perioden 2019-2022:
Elevernes trivsel: udviklingen i resultaterne af de seneste to års elevtrivselsundersøgelser på FG er, ifølge de
nationale trivselsmålinger, i bedring eller uændret på alle overordnede parametre. Tallene for FG ligger dog
fortsat lidt under landsgennemsnittet. På nogle underparametre er der grund til opmærksomhed. For
eksempel er ”Pres pga. egne forventninger og karakter” stigende.
Andelen af elever der er blevet udsat for mobning, er i tilbagegang. Lange størstedelen oplever aldrig
mobning. Andelen af enige eller helt enige i ”Jeg er glad for at gå i skole” er i fremgang.
Indsatsen i 2021-22:
Eleverne vil blive inddraget mere direkte i opfølgningen på den kommende elevtrivselsundersøgelse.
Der udarbejdes klasserapporter, som efterbehandles i klasserne og der afsættes lærerressourcer til
formålet.
Det er ønskeligt at man i kommende undersøgelser kommer op på landsgennemsnittet.
Elevrådet opfordres til at motivere medstuderende til at tage mere aktivt stilling inden næste års
undersøgelse gennemføres.
Medarbejdernes trivsel: Opfølgning af medarbejdertrivselsundersøgelsen og ”professionel kapital” blev
gennemgået ved sidste møde.
Elevernes faglige resultater: De samlede eksamenskaraktergennemsnit er forbedret på alle 3 uddannelser
fra 2019 til 2020:
STX 7,1 til 7.2
HF 6,0 til 6,3
HHX 6,5 til 7,3
Eksamensresultaterne for de større skriftlige opgaver (SRP, SSO) har ligeledes udviklet sig positivt over de
seneste 5 år.
Styrke evaluering: Der har i det forgangne år været fokus på at styrke kvaliteten i evalueringen af elevernes
skriftlige arbejde, og der er arbejdet med formativ evaluering. Faggrupperne har arbejdet med at formulere
fælles bedømmelsesgrundlag.
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Mindske fravær: Der er fortsat fokus på at mindske fravær. Det er ikke muligt at afgøre, om de udsving der
kan ses, er udtryk for en generel tendens, da vilkårene de seneste to skoleår med hensyn til nedlukning og
fremmøde har været to meget forskellige.
Fraværsprocenter aflæst maj 2021:
- Skriftligt fravær 4,52% (var 3,55% i maj 2020)
- Fysisk fravær 6,09% (var 7,79% i maj 2020)

Kompetenceudvikling: Der er fokus på lærernes kompetenceudvikling indenfor flere områder. Der er bl.a.
fokus på uddannelse af lærere til støttefunktion for læsesvage elever. Et forløb med kollegial supervision er
under forberedelse.
Reducere sygefravær: Sygefraværet er på 3,29% i 2020 for skolen som helhed. Det ligger over
målsætningen om 2%. Enkeltpersoner med langtidssygemelding trækker op. Ses der bort herfra, er målet
nået.
En samlet opfølgningsplan præsenteres for bestyrelsen i september.

3. Økonomi.
3.1 Regnskabsopfølgning for 1. kvartal 2021 (bilag 4)
Efter første kvartal ses en positiv afvigelse på kr. 336.000.
Det skyldes først og fremmest følgerne af nedlukningsperioder med reduktioner i
elevaktiviteter, censur og tjenesterejser.
Elevtalsindeks er ikke længere helt synkront med personaleindeks. Dette er vedtaget i
budgettet og derfor forventeligt.
3.2 Budgetjustering med udgangspunkt i aktuelt forventet elevtal 2021 (bilag 5)
Der er justeret for de forventede nedgange i aktivitet og eksamen i 2. kvartal.
3.3 Forventet resultat for 2021 og overslag for efterfølgende år (bilag 5)
Det budgetterede resultat på -917.078 vurderes at være realistisk.
Ansøgertallene: STX: 63 og HHX: 28 er sat til de nuværende ansøgertal. HF: 34 er sat lidt
højere end ansøgertallet dags dato (28) da der erfaringsmæssigt melder sig nogle flere til HF
hen over sommeren.
Bestyrelsen godkender opfølgning og budgetjustering.
4. Elev- og personalesituation.
Personale: En matematiklærer har fået job i en anden branche, og derfor søges en ny medarbejder med
matematik og vikariat inden for naturvidenskab. Der er modtaget 50 ansøgninger som behandles i
øjeblikket. To lærere går på barsel fra efteråret og resten af skoleåret.
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Elever: På skolen går der i alt 9 færre elever nu end der gjorde ved skoleårets start. Alle er flyttet af
naturlige årsager. Intet tyder på, at skolen kunne have taget konkrete skridt for at forhindre det.
5. Status på resten af skoleåret og starten af næste skoleår
Fredag den 21. maj ophæves fremmøderestriktionerne, så alle elever igen kan møde til undervisning på
fuld tid. Siden den 6.april har der været en periode med 50% fremmøde, og den 6. maj fik
afgangselever lov til at møde på fuld tid.
Selvpodning under supervision er indført, så alle der møder i skole bliver testet 2 gange om ugen. 6
medarbejdere er uddannet som supervisorer. Til dato er der gennemført 1500 selvpodninger hvoraf 1
har været positiv. Det forventes at ordningen skal fortsætte resten af skoleåret.
Eksamensperioden begynder fredag den 21. maj med skriftlig dansk for alle afgangselever. Dette er den
eneste skriftlige eksamen i år. Afgangselever kommer i alt til 4 prøver mod normalt 7. Ikkeafgangselever kommer til 1 eksamen + et antal årsprøver.
For de kommende studenter ligger deres sidste eksamen en af de tre sidste dage før dimissionen, så
der er mulighed for at holde ”huebegivenhed” med pårørende i det omfang Corona-restriktionerne
tillader det.
Det kommende skoleår bliver på mange måder en genstart. Vi håber og forventer, at alle til den tid vil
kunne møde fuldt ud til fysisk undervisning uden restriktioner, og at langt de fleste sociale aktiviteter
kan genoptages.

6. Status på Fjerritslev College
I det kommende skoleår vil det være nødvendigt at etablere en skurby ved gymnasiet for at kunne huse
alle i byggeperioden. Parkeringspladsen bag gymnasiet inddrages, så College-fælleshuset let kan
benyttes.
Lige nu venter 3 ansøgere, der har søgt optagelse på betingelse af, at de kan få en af de allerede
etablerede boliger.
7. Orientering fra skolen
7.1 Nyt fra elever og personale
7.1.1 Eleverne
Der er valgt et nyt elevråd for det kommende skoleår. Regeringens støttebeløb til trivsel ønskes
anvendt til at give afgangseleverne en god afslutning. For eksempel i forbindelse med awardshow,
fodboldcafé og/eller dimissionsfest.

7.1.2 Personalet
Intet.
7.2 Dimission torsdag den 24. juni – forventninger til gennemførslen
Forskellige scenarier er i spil. Der meldes først ud til studenter og forældre når vi kender
myndighedernes rammer for arrangementet.
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8. Eventuelt.
Formanden takkede personalet for en stor indsats med at drive skolen i svære tider.
Rektor takkede de afgående elevrepræsentanter for en god indsats i bestyrelsesarbejdet og overrakte en
afskedshilsen.

Referatet godkendt via mailkorrespondance den 2. juni 2021.
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