
 

 

Referat Bestyrelsesmøde 23. september 2021 kl. 16.30 på Hasseris Gymnasium  

 

Til stede: Mogens Rysholt Poulsen, Anne Krog, Lars Peter Nitschke, Rene Arnold Knudsen, 

Allan Norré Pedersen, Helle Dietz, Jacob Bay Jepsen, Lisbeth Vejlin, Ole Droob, Sine Høyer, 

Simon Panduro 

Fraværende: Victoria Hoffmann  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

 

2. Godkendelse af referat  

Godkendt  

 

3. Elevantal og opstart af skoleåret 2021/22 (OD) 

OD orienterede om årets opstart og om de særlige udfordringer i forhold til 

fortsatte smittetilfælde blandt elever og ansatte på skolen. Disse til trods er vi 

kommet godt i gang med 802 elever. Elevoptaget er status quo i forhold til 

sidste år for stx, mens der er noteret et fald i optaget til pre-IB, hvilket 

vurderes til at være coronarelateret pga. manglende tilflytning til Nordjylland 

udefra og manglende brobygningsaktiviteter i sidste skoleår.  

 

4. Budgetopfølgning (bilag 1+2) (SH) 

665.000 i positiv afvigelse for august, som til dels vil blive udlignet over resten 

af året via personaleomkostninger. Der forventes pt. et overskud på 100.000 

højere end budgetteret. 

 

5. Lånomlægning – status (SH) 

Låneomlægningen er gennemført.  

 

6. Udbud af studieretninger (bilag 3) (LN) 

https://www.hasseris-gym.dk/


Studieretningsudbud fastholdes, og de kendte rejseaktiviteter reaktiveres 

med de muligheder og begrænsninger, der er i tiden. 

 

7. Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2021/22 (OD) 

Der indstilles til en kapacitet på 8 stx-klasser med teknisk overkapacitet på 30 

elever pr. klasse. 

 

8. Ny fordelingsmodel, ny institutionslov og nyt taxametersystem (OD) 

Modellen ikke kendt endnu men med effekt fra 2023. Hasseris rekrutterer 

97% af sine elever fra lokalområdet.  

Der vil ske ændringer i taxametersystemet til fordel for små gymnasier og 

erhvervsuddannelser. 

 

9. Coronahåndtering (OD) 

Coronatiden har været hård ved de ansatte, som føler sig slidte ved opstarten 

af skoleåret. 

 

10.  Jubilæumsarrangement (OD/LN) 

Officiel jubilæumsreception tirsdag d. 2. november kl. 

Fest for nuværende elever 29. oktober 

D. 6. november og 13. november afholdes jubilæumsfester for skolens 

tidligere elever.  

 

11. Implementering/udmøntning af ledernes lønaftale (MRP) 

Udmøntningstidspunkt flyttes fremadrettet til januar/februar i forhold til 

årsrapport. 

 

12.  Meddelelser (OD) 

- Igangværende IT-udvikling 

- APV gennemføres i dette skoleår 

 

13.  Evt. 


