
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

 

Protokollat 
 

 

Bestyrelsesmøde mandag d. 27.8.2018 

Brøndby Gymnasium, Kantinen 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Stina Hansen (lærerepr.)  

 Stine Lyndgaard (Afbud)    

 Uffe K. Jensen  Rasmus Ovdal (elevrådsrepr.) (Afbud) 

 Søren Seier Skaastrup  Protokollør: Sanne Midtgaard 

 Per Christiansen (Afbud)    

 Anne-Mette Brandt (Afbud)    

 Helge Skramsø 

 

 

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Godkendelse af 

mødeprotokol 

Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Velkomst til nyt 

bestyrelsesmedlem, Per 

Christiansen.  

Meddelelser v/formand og 

rektor: 

Orientering om Strategimødet 

(7. juni) og forslag til 

bestyrelsesmødernes 

opfølgning herpå 

Skolestart 

Personaleforhold 

Styrketræningssituationen og 

samarbejde med 

Brøndbyvester Skole 

Til efterretning - Dette var det første bestyrelsesmøde efter Keld 

Rasmussens død. Det blev drøftet, om der skal 

opsættes en mindetavle eller lignende. 

- Orientering om Strategimødet: Bestyrelsens rolle og 

funktion blev diskuteret, hvor ligger vægten: 

Kontrolrolle 

Rådgivningsrolle 

Ressourcemobiliseringsrolle 

Repræsentationsrolle 

Diskussion af gymnasiets profil og logo. Diskussio-

nen fortsættes d. 30.9. 

- Skolestart: Der er lige nu indskrevet 74 1.g-elever. 

- Personaleforhold: Tre nyansættelser, to fastansatte 

og en årsvikar. Det betyder, at vi ved dette skoleårs 

start er 25 undervisere, hvoraf en er i pædagogikum.  

- Der er indgået en aftale med Brøndbyvester Skole 

om fælles suplerende fysisk træning.  

4. Bestyrelsens 

sammensætning 2018-19 og 

adr.liste (Bilag) 

Til efterretning Taget til efterretning.  

5. Kvalitetssystem, Til efterretning Til efterretning. 



indsatsområder og 

bestyrelsens rolle (Bilag) 

Der er sket en ændring i bekendtgørelsen om 

institutionernes kvalitetssystem. Heraf følger, at 

institutionens årlige opfølgningsplan skal diskuteres i 

Bestyrelsen.  

Det blev desuden diskuteret, hvorvidt bestyrelsen 

eller dele af bestyrelsen kunne komme til at se 

undervisning i udvalgte fag. Stina Hansen blev 

udnævnt til tovholder for dette.  

6. Månedsrealisering maj, juni 

og juli 2018 (Bilag) 

Godkendes Bestyrelsen godkendte månedsrealiseringen.  

Der udarbejdes på baggrund af skoleåret 2018-19’s 

lønomkostninger (med udg.pkt. i augustmåned) og 

det lavere elevtal en ny prognose for resten af året. 

Sendes ud med protokollatet. 

7. UVMs kommentarer til 

Årsrapport 2017 (endnu ikke 

modtaget) 

Godkendes Afventer 

8. Evt. og næste mødedato 

(22.10.18) 

Godkendes Forslag om at mødes til en drøftelse af gymnasiets 

profil d. 30.9.2018 ca. kl. 20 efter kampen mod 

Horsens. Forslagt blev vedtaget.  

Næste ordinære bestyrelsesmøde d. 22.10.18 

 

Pia Sadolin 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 3.9.2018 

 


