
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 29.4.2019 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Stina Hansen (lærerepr.)  

 Stine Lyndgaard   

 Uffe K. Jensen  Rasmus Ovdal (afgående elevrepr.)  

 Helge Skramsø  Thea Teller Blume (kommende elevrepr.)

 Anne-Mette Brandt  Protokollør: Sanne Midtgaard 

  

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser v/formand og rektor 

herunder søgetal til stx og hf 

Til efterretning Formanden: 

• bød velkommen til Thea Teller Blume, som 

er kommende elevrådsformand og sagde 

samtidig farvel til både Helge Skramsøe, 

Anne-Mette Brandt og Rasmus Ovdal, som 

alle stopper i bestyrelsen. 

Med det store antal af medlemmer som i dette 

skoleår har sagt farvel, skal der i det 

kommende skoleår nye medlemmer til. 

Bestyrelsen arbejder i den forbindelse på en 

vedtægtsændring omkring indstillingen af 

medlemmer til bestyrelsen. 

Rektor: 

• Søgetallet er dagsdato 91 STX-elever og 24 

HF-elever. Der er oprettet venteliste til både 

STX og HF. Vi arbejder i det kommende 

skoleår med såvel fastholdelse af både STX -

og HF-elever samt integrationen af de nye 

HF-elever.  

• Der har i det forgangne skoleår været 

forskellige bestræbelser på at skaffe sponsorer 

til skolen, men ingen af bestræbelserne har 

desværre båret frugt. Det seneste arrangement 

med Erhvervssammenslutningen medførte 

heller ingen sponsorater.  



• Vi har som følge af oprettelsen af HF samt 

interne rokader i lærergruppen slået 1-2 

stillinger op indenfor fagene informatik, 

matematik, biologi og samfundsfag.  

4. Underskrivelse af Årsregnskab 

2018 

Godkendes Bestyrelsen godkendte og underskrev årsregnskabet 

for 2018 herunder bestyrelsens stillingtagen til 

revisors eventuelle kritiske bemærkninger. 

Bestyrelsen bemyndigede rektor til at underskrive 

digitalt.  

5. februar og marts mdr. 2019, bilag 

Opdateret version af Budget 2019, 

bilag 

5-årig budgetfremskrivning 2019- 

2023, bilag 

Godkendes Bestyrelsen godkendte realiseret februar og marts 

2019. Bogholderen udarbejder opdateret prognose for 

2019 baseret på det øgede STX-elevtal samt 

oprettelsen af HF i august 2019. Denne prognose vil 

fremgå som selvstændig søjle fra og med realiseret 

april 2019. 

6. Justeret økonomistyring på BG, 

bilag 

Godkendes Godkendt 

7. Væg for afgåede 

bestyrelsesformænd 

Godkendes Godkendt 

8. Selvevaluering på Brøndby 

Gymnasium, 2018/19, bilag 

Godkendes Bestyrelsen godkendte selvevalueringen. 

Selvevalueringen er en evaluering af de mål, som har 

været gældende for gymnasiets kvalitetssystem i 

skoleåret 2018/2019.  

Selvevalueringen skal nu drøftes i pædagogisk råd 

samt elevrådet og herefter danne grundlag for 

gymnasiets opfølgningsplan for skoleåret 2019/2020. 

9. Næste mødedato: 3.6. 2019 og 

evt. 

Godkendes Godkendt. Da Rasmus Ovdal ikke kan deltage 

overtager Thea Teller Blume her posten som 

elevrepræsentant. 

 

Pia Sadolin 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 29.4.2019 

 

 

 

 


