
 

 

Referat bestyrelsesmøde Hasseris Gymnasium fredag d. 28/5 kl. 15.00-16.30 på Teams 
 

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Anne Krog, Helle Dietz, Lars Peter Nitschke, Allan Norré Pedersen, 

Lisbeth Vejlin, Jacob Bay Jepsen, Ole Droob, Sine Høyer, Victoria Hoffmann, Anders Nørgaard Sørensen 

Fraværende: Rene Arnold Knudsen 

1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

2) Godkendelse af referat 
Referat godkendt. 
 

3) Opfølgning på lånomlægning 
Alt går planmæssigt, såvel låneomlægningen som skifte af bank fra Spar Nord til Danske 
Bank.  
 

4) Budgetopfølgning (bilag 1 + 2) 
Årets første måneder viser en positiv afvigelse på ca. 43.000 kr. Herudover er der ca. 

100.000 kr. på vej fra EU-projekt. 

5) Godkendelse af nye Studie- og Ordensregler (bilag 3) 
De fremlagte studie- og ordensregler godkendt. 

 
6) Corona 

OD opsummerede skolens håndtering af corona i indeværende skoleår. Det er tydeligt, at 
eleverne smittes i festligt regi uden for skolen. Af samme grund virker det grotesk, at 
eleverne ikke må mødes på valghold, men kan tage i flok sammen til Jomfru Ane Gade og 
være sammen dér i festligt lag. Pt. i alt 79 elever smittet siden september 2020 og 2 
ansatte. Siden primo april har skolen haft eget testcenter med 5 ansatte supervisors, og 
alle elever og ansatte testes to gange ugentligt. Her er der fundet 6 positive elever. De fra 
ministeriet ekstra tilførte midler (630.000 kr.) er anvendt på ekstra undervisning. I 
forbindelse med eksamen i skr. dansk måtte kun 9 elever ud af 179 melde afbud pga., at de 
var nærkontakter. Det har været et voldsomt belastende arbejdsår/skoleår for alle på 
institutionen 
 

7) Meddelelser 
Gallafest for 3.g i aften.  
Sidste skoledag er reduceret til et hyggearrangement efter skoletid. 



Der vil være huebegivenhed i forbindelse med sidste eksamen. 
Dimissionen bliver som sidste år efter aftale med eleverne samlet og livestreamet til 
forældrene. 
 
Det aktuelle ansøgertal er nu 224 til stx. Til pre-IB er der som forventet et fald grundet 
corona. 

 
8) Eventuelt. 

Vellykket personalearrangement med Rune Strøm om medarbejdertrivsel. Kan varmt 
anbefales til andre. 

 


