
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby 

   Mødeprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 28.11.2016 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Gymnasiet:  Pia Sadolin   

 Søren Henriksen   Sophie Ege (PR)  

 Laila Ottesen    Trine Hammer (EL)  

Uffe K. Jensen  

 Helge Skramsø  Protokollør:  Sanne Midtgaard  

 Anne-Mette Brandt 

 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 

Til efterretning Formanden redegjorde for forløbet af receptionen for 

Kjeld Rasmussen i forbindelse med hans 90 års 

fødselsdag og udgivelsen af bogen Kjeld, 

borgmesteren som skabte Brøndby.  

Rektor redegjorde for: 

 det fortsatte samarbejde med elevrådet om 

formuleringen af en antimobnings-strategi  

 1.g’ernes grundforløb, som i disse dage 

afsluttes med interne prøver: AP-prøve 

(gennemsnit 8,3) og NV-prøve i dag. 

4. Status på gymnasiere-

formen med udgangspunkt i 

Reforminfomøde på BG d. 

22.11./vicerektor og rektor 

Til efterretning Velbesøgt reforminfomøde d. 22.11.16 

Orienteringsaften d. 18.1.16, hvor bestyrelsen er 

meget velkommen. 

Brøndby Gymnasium er sammen med Slagelse 

Gymnasium, hvor fagkonsulenten i idræt er ansat, 

blevet godkendt til at udbyde forsøgsfaget Idræt A 

som studieretningsfag i studieretningen Matematik 

A, Fysik B og Kemi B. Godkendelsen er en 

anerkendelse af TA’s store engagement i arbejdet 

med læreplanen og strukturen for faget. Der forestår 

nu et stort arbejde omkring implementeringen og 

bestyrelsen vil blive inddraget i udformningen af en 

pressestrategi. Rektor vil desuden rette henvendelse 



til ministeriet om hvorvidt studieretningen med Idræt 

A kan indgå i en papegøjeklasse med studieretningen 

Biologi A og Kemi B.  

Arbejdet med implementeringen af 

gymnasiereformen fortsætter, og bestyrelsen 

opfordrer i den forbindelse til, at BG i reformarbejdet 

udnytter de muligheder, vi har som et privat 

gymnasium. Det blev desuden besluttet, at der skal 

udformes principper for fordeling på studieretninger, 

når eleverne i slutningen af grundforløbet skal 

foretage deres endelige studieretningsvalg. 

5. Månedsbudget oktober 

(bilag) samt forslag til 

anbringelse af overskydende 

likviditet (udsat til mødet d. 

27.2.16). 

Godkendes 

 

Rektor præsenterede månedsbudgettet for oktober 

2016, som bestyrelsen godkendte. 

6. Budgetudspil 2017 (bilag 

følger) 

Godkendes Rektor præsenterede budgetudspillet 2017. 

Bestyrelsen godkendte budgetudspillet og 

forpligtigede sig samtidig på at arbejde for at skaffe 

alternative indtægtsmuligheder. 

Næstformanden pegede på muligheden for 

indtægtsdækket virksomhed f.eks. i relation til kurser 

om teambuilding og idrætspsykologi.  

7. Indberetning af kapacitet 

2017/18, Forslag: reduktion 

fra 4 til 3 klasser (bilag) 

Godkendes Bestyrelsen godkendte, at vi i 2017/18 indberetter en 

kapacitet på 3 klasser. 

8. Ferieplan 2017-18 (bilag) Godkendes Bestyrelsen tog ferieplanen til efterretning. 

9. Evt.  

Næste møde: 27.2.17. 

Til efterretning 

Godkendes 

Næste møde er d. 27.2.17. PS sender nyhedsbrev i 

mellemtiden. 

 
Pia Sadolin 

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard 

29.11.2016 

 


