
 
 
Bestyrelsesmøde Hasseris Gymnasium, mandag d. 26. marts 2018 kl. 16.00 
 
Fraværende: Lisbeth Vejlin   

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

2. Godkendelse af referat fra mødet d.15.november 2017 

Godkendt 

3. Meddelelser (herunder det udsendte strejkevarsel for lærerne på Hasseris Gymnasium) 

- Hasseris Gymnasium er udvalgt blandt 19 gymnasier i Danmark til at strejke pr. 4. april. Fra 10. 

april er der varslet lockout. Skolen vil være åben under konflikten, således at elever har 

mulighed for at arbejde selvstændigt eller i grupper. Det er et stort problem, at konflikten 

falder sammen med 2g studierejser, især fordi skolen har fået forbud fra ministeriet mod at 

arrangere erstatningsstudieture. 

- Skolens musikafdeling er i vækst. I 1.g er studieretningsholdet på 17 elever, og musikafdelingen 

har netop i samarbejde med Støvring Gymnasium deltaget i en stor korfestival i Prag. 

4. Regnskabet 2017 v. revisor Mette Hjorth (fra kl. 17.00) 

Årsresultatet fremviser et overskud på 176.992 kr., som er væsentligt lavere end det budgetterede. 

Revisor indskærper nødvendigheden af, at der holdes et vågent øje med lønudgifterne. Bestyrelsen 

har drøftet den økonomiske situation og vigtigheden af, at der fremadrettet ikke spares yderligere 

på bygningsdriften. Fremtidige besparelser skal findes på lønnen. Det er dog samtidig uklart, i 

hvilket omfang personaletilpasningen i foråret 2017 endnu er slået igennem i årsresultatet. 

Årsregnskabet 2017 blev efterfølgende godkendt. 

 



5. Elevsøgetal og klassedannelse 

Der er fremgang i årets søgetal. Der oprettes 8 nye klasser baseret på 208 elever. Desuden ser 

søgetallene til pre-IB og IB fine ud med hhv. 50 og 19 ansøgere. Dette tal forventes at vokse 

yderligere frem mod skolestart 2018. 

I lyset af at det fortsat vil være nødvendigt at konsolidere elevtallet, skal branding af skolen 

behandles på et kommende bestyrelsesmøde. 

6. Sammensætning af ny bestyrelse pr.1.april 2018 

Hasseris Gymnasiums bestyrelse består i perioden 1. april 2018 – 31. marts 2022 af følgende:  

Mogens Rysholt Poulsen (formand), Aalborg Universitet    

Anne Krogh, University College Nordjylland                                                        

Rene A. Knudsen, Sofiendalskolen                 

Lars Peter Nitschke, Klostermarksskolen           

Helle Dietz, udpeget af Erhverv Norddanmark          

Allan Norré Pedersen, udpeget af Aalborg Byråd                           

Lisbeth Vejlin, medarbejderrepræsentant       

Jacob Jepsen Pedersen, medarbejderrepræsentant                                   

Sine Kvist Aarup, elevrepræsentant                                   

Andreas Viegh Jørgensen, elevrepræsentant                                    

Anders Bach Jensen, rektor    

 

7. Udpegning af ny rektor pr. 1. okt. 2018 

Rektor Anders Bach Jensen har meddelt, at han ønsker at fratræde sin stilling pr. 30. september 

2018. Bestyrelsen havde en længere drøftelse af den forestående nyansættelse og besluttede 

følgende procedure: 

Bestyrelsen mødes torsdag d. 5. april kl. 19-21 for at drøfte opslag og ansøgerprofil. 

(Profilbeskrivelser kan evt. fremsendes skriftligt til formanden inden d. 3.april) 

Stillingsopslag senest mandag d. 23.april. Ansøgningsfrist i løbet af uge 20. 

Ansættelsessamtaler (første runde) i uge 23. 

Online profiltest til 2-3 udvalgte ansøgere i uge 24 

2. samtalerunde og endelig udvælgelse i uge 25. 

På baggrund af oplæg fra formand Mogens Rysholt var der i bestyrelsen enighed om at begrænse 

antallet af medlemmer af et ansættelsesudvalg, og bestyrelsen besluttede flg. sammensætning af 

et ansættelsesudvalg på 7 personer: 



Fra bestyrelsens eksterne medlemmer: Mogens Rysholt, formand; Helle Dietz og Lars Peter 

Nitschke. 

Fra skolens ledelse: Per Flohr og Karin M. Skals 

Fra skolens medarbejdere: TR for lærerne Jacob J. Pedersen  

Fra skolens teknisk-administrative personale: sekretær Bente Pinstrup 

8. Evt. 

Næste ordinære bestyrelsesmøde: torsdag d. 31. maj kl. 17.00. Vi afslutter mødet med spisning. 
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