
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby 

   Protokollat 
 

Bestyrelsesmøde, mandag d. 24.10.2016 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Gymnasiet:  Pia Sadolin   

 Søren Henriksen (afbud)   Sophie Ege (PR)  

 Laila Ottesen    Trine Hammer (EL)  

Uffe K. Jensen  

 Helge Skramsø  Protokollør:  Sanne Midtgaard  

 Anne-Mette Brandt (afbud) 

 Stine Lyndgaard  

 Camilla Andersen (afbud) 

  

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Godkendelse af 

mødeprotokol 

Godkendes Godkendt 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser v/formand og 

rektor 

-Undervisningsmiljøvurdering 

-Bog om Kjeld 

-Status og aktiviteter i 

støbeskeen 

Til efterretning - Årets undervisningsmiljøvurdering har ført til 

følgende fokuspunkter som rektor og elevrådet 

arbejder videre med:  

- Antimobbepolitik bearbejdes og uddybes især 

med fokus på mobning via sociale medier 

- Fester og drukkultur 

- Bedre udnyttelse af gymnasiets fysiske 

rammer 

- 27.11.2016 afholdes reception for Keld Rasmussen 

i forbindelse med hans 90 års fødselsdag og 

udgivelsen af bogen Keld, borgmesteren som skabte 

Brøndby.  

- 10.10.2016 blev der afholdt et fokusgruppemøde for 

kommende elevers forældre om gymnasiereformen. 

Mødet førte blandt andet til, at der d. 22.11.2016 

afholdes et informationsmøde om gymnasiereformen 

for alle interesserede. 28.10.2016 afholdes reformdag 

for alle lærere som kulmination på en række møder i 

en mindre reform-arbejdsgruppe.  

4. Studieretninger 2017-18 

- reform, konsekvenser og 

ansøgninger til UVM (bilag) 

Godkendes Rektor præsenterede studieretningerne for skoleåret 

2017-2018 og bestyrelsen godkendte studieretningerne 

2017-2018. Bestyrelsesformanden præciserede, at de 

kommende studieretninger dels skal skaffe flest muligt 

kommende elever og kunne oprettes og gennemføres 

med det nuværende lærerkollegium. 



5. Månedsbudget august og 

september (bilag følger). 

Godkendes 

 

Rektor præsenterede månedsbudgettet for august og 

september som bestyrelsen godkendte. Rektor fik 

bemyndigelse til oplæg om placering af likvide midler 

i størrelsesordenen 1 mio. kr. på kommende 

bestyrelsesmøde. 

6. Forslag til finansloven: 

Varslede besparelser på 

gymnasieområdet, det 

såkaldte 

omprioriteringsbidrag 

fortsætter (bilag) 

Til drøftelse og 

efterretning 

Rektor præsenterede de varslede besparelser på 

gymnasieområdet. Rektor og regnskabsfører 

udarbejder revideret budget for 2017 til kommende 

bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog besparelserne til 

efterretning. 

 

7. Evt.  

Næste møde: 28.11. 

Til efterretning 

Godkendes 

Næste møde er d. 28.11.2016 kl. 8.00 

 
Pia Sadolin 

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard 

24.10.2016 

 


