
  

        Referat af bestyrelsesmøde den 20. maj 2019 kl. 15.30 i B45.  
Deltagere: Helle Frandsen, Jan Larsson, Arne Omar Sørensen, Morten Lassen, Jette Engelbreth, Søren Urup, 
Emil Dalborg Bertelsen, Mette Vestergaard Frederiksen og Githa Ankerstjerne 

 Afbud fra Steen Juulsgaard, Lone Kalstrup og Mogens Jespersen 

  
Punkt 

 
Art 

 
Varighed 
(ca.) 

 
Fremlægges af 

 
Bilag 

1) Godkendelse af referat Beslutning 5 min. Formand Medsendt 

 

Referat fra 11/3-19 blev godkendt og underskrevet. 

2) Godkendelse af dagsorden Beslutning 5 min. Formand Medsendt 

 

Rektor deltager ikke i punkt 9. Beslutning vedr. punkt 6 udsættes da der er afbud fra 3 bestyrelsesmedlemmer. 
Dagsorden godkendt 

3) Budget 2019 

Budgetopfølgning 1. kvt 19 

 

Beslutning 

Orientering 

20 min. Vicerektor Udsendes 
senere i uge 20 

Vicerektor gennemgik budget 2019 ift. de ændringer, der er sket fra det budget, bestyrelsen blev præsenteret for i 
december 2018, hvor vi budgetterede med 182 stx-elever men søgetallet er pt. 153 stx-elever. Desuden er der i 
april 2019 sket besparelser i form af afskedigelser samt reduceret forberedelsestid til lærerne. Det afspejler sig i 
budget 19 fra august måned. Budget 2019 viser et underskud på kr. 891.442. Budget 19 blev godkendt. 

4) Søgetal og klasse/holddannelse 
kommende skoleår 

 

Beslutning 10 min. Vicerektor  

Der bliver oprettet 6 stx-klasser, pt. 1 hf-klasse og 1 vhf-klasse. 

Der er ikke sket ændringer ift. valghold i de kommende fortsætterklasser. 

Valg af kunstnerisk fag: 1 musikhold, 1 dramahold, 1 designhold og 6 billedkunsthold. MFG overvejer at oprette 
mediefag som kunstnerisk fag fra 20/21.  

5) Personalesituationen Orientering 10 min. Rektor  

Der har primo april været en varslingsrunde og der bliver en varslingsrunde igen i slutningen af juni 19. 

6) Evaluering af bestyrelsens arbejde: 

Revideret forretningsorden 

Beslutning 15 min. Rektor Udsendes 
senere i uge 20 

Punktet sættes på som punkt på næste bestyrelsesmøde jf. punkt 2.  

7) Siden sidst 

- Nyt fra elevrådet 

- Status vhf og htx 

Orientering 10 min.  

Elevrepræsentanter 

Rektor 

 

Nyt fra elevrådet: Der er valgt nyt elevråds-FU. Emil Dalborg er ny elevrådsformand fra skoleåret 20/21. Morten 



  

Lassen mindede om, at eleverne er skolens bedste ambassadører. 

Status htx: på foranledning af UVM har gymnasiet afholdt møde med bl.a. borgmesteren fra Mariagerfjord 
Kommune vedr. campus i kommunen. Processen er gået i stå pga. udskrivning af folketingsvalg.  

Mariagerfjord Gymnasium og Erhvervsskolerne i Aars er klar til at sende en ansøgning til UVM vedr. udbud af HTX 
på Mariagerfjord Gymnasium.  

Status vhf: Afslag fra UVM vedr. permanentgørelse. Vi var ligeledes indstillet til afslag på regional ansøgning – dog 
på et forkert grundlag. Rektor og vhf-koordinator har haft foretræde for RN forretningsudvalg. Vi håber på 
bevilling på en del af den regionale ansøgning. Morten Lassen er, sammen med formanden for SIND, i gang med at 
lave en kronik til Politiken. 

8) Evt.   10 min. Alle  

- Morten Lassen har modtaget en mail fra SDU vedr. en faglig dag hvor der bl.a. diskuteres hvordan man 
kan udvikle undervisningen i en tid hvor der sker besparelser. Morten sender mailen til Githa, som sender 
den ud sammen med referatet.  

- Jette informerede bestyrelsen om, at vi har en lærer på skolen, der har modtaget Politikens 
Undervisningspris. 

- Vi har en kommende hf-student som er flygtning fra Rwanda. Han har udgivet en digtsamling. 

- Morten Lassen stillede spørgsmål til Omar vedr. løfteevnen: Hvordan håndterer folkeskolen at de 
forskellige folkeskoler i kommunen performer forskelligt? Hvilke spørgsmål giver det anledning til og 
hvordan reagerer skolernes personale på det? På det kommende møde sætter vi et punkt på 
dagsordenen, hvor Omar fortæller om ovenstående. 

9) Rektoransættelse – drøftelse af 
udfordringer, rektorprofil og 
ansættelsesprocedure 

Beslutning 45 min. Bestyrelsesformand Medsendt 

Udkast til ansættelsesprocedure blev godkendt. Den 26/8 tages stilling til, om vi skal bruge eksterne konsulenter 
til ansættelsesproceduren. Morten Lassen gennemgik udfordringer for og profil på en kommende rektor ud fra de 
møder, der blev afholdt den 8/5-19 mellem bestyrelsens FU og forskellige medarbejder- og elevgrupper. 
Punkterne vil fremgå af det udkast til stillingsopslag, som bestyrelsens FU vil udarbejde til det kommende 
bestyrelsesmøde den 26/8-19. 

 


