
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby 

   Protokollat 
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 22.10.2015 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Kjeld Rasmussen  Gymnasiet:  Pia Sadolin   

 Lars Rasmussen   Sophie Ege (PR)  

 Stine Lyndgaard   Nadia K. Ansari (EL) (afbud) 

 Uffe K. Jensen  

 Morten Olesen (afbud)  Protokollør:  Sanne Midtgaard 

 Laila Ottesen (afbud) 

 Anne-Mette Brandt (afbud) 

 Søren Henriksen 

 Helge Skramsø 

 

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt for så vidt nyt punkt om vedtægtsændringer 

vedr. udpegning af bestyrelsesmedlemmer tilføjes. 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser v/formand og 

rektor 

- nye bestyrelsesmedlemmer 

- indberetning af data om 

arbejdstidens anvendelse på 

gymnasierne v/vicerektor 

- karakterudvikling (bilag) 

Til efterretning - Formanden redegjorde for vedtægtsændringerne samt 

indstillingen af de nye bestyrelsesmedlemmer. 

- Vicerektor redegjorde for indberetningen af data om 

arbejdstidens anvendelse på gymnasierne. Indberet-

ningen sker som opfølgning på en politisk målsætning 

om at øge den andel af gymnasielærernes arbejdstid, der 

anvendes sammen med eleverne til direkte lærings-

formål. Det er ifølge Undervisningsministeriet planen, at 

tallene for de enkelte gymnasier offentliggøres i Under-

visningsministeriets datavarehus i slutningen af i år. 

- Rektor redegjorde for karakterudviklingen: Vi ligger 

fortsat blandt de bedste vestegnsgymnasier. 

BG deltog i Brøndby Kommunes kulturnat. God omtale 

i lokalpressen. Planlægger deltagelse i 2016, men med 

anden fysisk placering. 

4. Studieretninger 2016-17 

- forslag: fransk som 2. 

fremmedsprog (bilag) 

Godkendes I udgangspunktet udbydes de samme studieretninger 

som i indeværende skoleår, idet årets optag var meget 

positivt. Der vil derudover være fokus på at kunne 

oprette så store hold og så funktionelle papegøjeklasser 

(= blandede studieretninger) som muligt.  

Den foregående regering varslede, at fortsættersprogene 

skule styrkes i gymnasiet, men eventuelle justeringer 

kommer med regeringsændringen tidligst i skoleåret 

2017-2018. Vi arbejder derfor videre med oprettelsen af 



fransk som 2. fremmedsprog, men forventningsvist først 

fra skoleåret 2017-2018. 

Bestyrelsen godkendte studieretninger 2016-2017. 

5. Månedsbudget august og 

september (bilag følger). 

UVM’s godkendelse af 

Årsrapport 2014. 

Godkendes 

 

Til efterretning 

Rektor gjorde rede for den økonomiske situation. 

Bestyrelsen godkendte månedsbudgettet august og 

september.  

Vi har endnu ikke modtaget UVM’s godkendelse af 

Årsrapport 2014. Meldingen derfra er, at de generelt er 

forsinkede pga. stort arbejdspres. 

6. Forslag til finansloven: 

Varslede besparelser på 

gymnasieområdet (2% årligt de 

næste 4 år), det såkaldte 

omprioriteringsbidrag (bilag) 

Til drøftelse og 

efterretning 

Punktet udskydes til næste møde. Der er fortsat en del 

uklarhed om besparelsernes størrelse og fordeling på 

uddannelsesinstitutionerne. 

7. Godkendelse af vedtægts-

ændring (bilag) 

Godkendes Formanden indstiller til en vedtægtsændring. Ændringen 

betyder, at hvor DI tidligere udpegede 5 bestyrelses-

medlemmer, udpeger de nu 3. Bestyrelsen godkendte 

vedtægtsændringen og bemyndigede desuden dirigenten 

til redaktionelt at rette vedtægterne ind i overensstem-

melse med dagens beslutninger. Rektor sørger for, at 

vedtægtsændringen indsendes til Ministeriet med hen-

blik på godkendelse. 

8. Evt. Ændring af mødedato for 

næste bestyrelsesmøde 

Til efterretning Ny mødedato: Torsdag d. 10.12. kl. 8.00-09.30 

 
Pia Sadolin 

Protokollat ved Sanne Midtgaard 22.10.2015 


