
 

 

 

 

Referat bestyrelsesmøde 10. september 2018 kl. 16.00. 
 
Fraværende: Jacob Bay Jepsen, Andreas Viegh Jørgensen, Allan Norre Pedersen 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d.31.5.2018 
Godkendt 
 

3. Meddelelser 
a. Besøg fra Hartvig Nissens Gymnasium (SKAM-skolen) i Oslo 

Der er i denne uge genbesøg fra Oslo. 60 elever og 4 lærere gæster Hasseris Gymnasium. 
Projektet er en del af et Nordplus-samarbejde, som også inkluderer et gymnasium i 
Stockholm. 

b. Eksamensresultat 2018 
Rektor redegjorde for årets fornemme eksamensresultat på 7,9, der er en karakterstigning 
fra sidste års resultat på 7,4. 

c. Skoleårets start 
Vi har for 25. gang haft alle nye elever på introtur til Livø, for første gang en mobilfri tur, 
der ligesom resten af introperioden forløb fint. Der er efter aftale ingen overflytninger 
mellem gymnasierne i grundforløbet. 

d. Klasse- og elevtal 
Optimeringen af elever i 2g og 3g klasser betyder, at et uændret elevtal i 1g vil føre til 
oprettelse af 8 nye klasser ved studieretningsforløbets start i november. Dette er en klasse 
mere end vi har budgetteret med. 

e. Bygningsrenoveringer i sommerferien 
I festsalen er der foretaget akustikregulering og gulvet er blevet slebet og lakeret. Der er 
desuden renoveret 13 lokaler i løbet af sommerferien. 
 

4. Studieretningsudbud 2019/20 (bilag 1) 
Der foreslås et uændret studieretningsudbud for skoleåret 2019/20. Forslaget godkendt. 
 

5. Kapacitetsfastsættelse for kommende skoleår (oplæg v/ rektor på mødet) 
Rektor redegjorde for det samlede fald i antallet af elever på 1g-niveau for hele regionens 
vedkommende og de deraf følgende udfordringer i forhold til kapacitet i regionen. Der er ingen 
kapacitetsaftaler for nuværende i regionen, men set i lyset af at de andre gymnasier forventes at 
fastholde eksisterende kapacitet, fastholdes kapaciteten foreløbig også for Hasseris Gymnasiums 
vedkommende, mens vi afventer en evt. regional eller ministeriel afgørelse.  



 
 

6. Drøftelse af målopfyldelse for rektors resultatlønskontrakt 2017-18 (bilag 2) 
Der fastsattes en målopfyldelsesgrad på 95%. 
 

7. Økonomi. Budgetopfølgning (bilag eftersendt) 
Budgetopfølgningen viser pr. 31. juli en difference på 650.000 i forhold til budgettet og et lille 
underskud på ca. 70.000, som især skyldes stigende personaleomkostninger i form af sygdom og 
ophørte ansættelsesforhold. Derudover har der været stigende annonceomkostninger i forbindelse 
med tre jobopslag og ekstra udgifter forbundet med implementeringen af EU’s 
persondataforordning. Trods de pt. negative budgettal er det forventningen, at vi ender på et 
positivt årsresultat som følge af elevoptimering og de besparelsestiltag, der er sat i værk fra dette 
skoleårs begyndelse. 
 

8. Evt. 
 
 

9. Foreløbig drøftelse af punkter til næste års resultatlønskontrakt. Endelig fastlæggelse vil ske, når 
Ole Droob er tiltrådt som ny rektor (bilag 3a + 3b) 
 

10. Redegørelse for ansættelsesforløbet i forbindelse med udpegning af ny rektor 
 
 


