
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 

 
Bestyrelsesmøde mandag d. 3.6.2019 

Brøndby Gymnasium, Lokale 15 

Kl. 8.00-9.00 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Stina Hansen (lærerepr.)  

 Stine Lyndgaard   

 Uffe K. Jensen (afbud)  Thea Teller Bluhme (elevrepr.) (afbud) 

    Protokollør: Sanne Midtgaard  

  

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

 

3. Meddelelser v/formand og rektor Til efterretning Bestyrelsens sammensætning: Bestyrelsen skal 

rekruttere nye medlemmer. Dette diskuteres 

yderligere under punkt 7.  

 

Elevoptag: 91 1.g’ere (2 på venteliste) 23 1.hf’ere. 

Uddannelsesparathedsvurderingen er afsluttet ultimo 

maj. Optagelsesprøver følger medio juni. Vurderes 

man her ikke-parat, er der en ny optagelsesprøve 

primo august. 2 stx’ere og 4 hf’ere skal pt. til 

optagelsesprøve.  

 

Ansættelse af nye lærere som følge af øget elevoptag, 

en opsigelse og et ønske om nedsat ansættelsesgrad: 

Den varslede afskedigelse er trukket tilbage. Der er 

ansat en lærer i fast stilling med biologi-

samfundsfag, en årsvikar med matematik-informatik 

samt en timerest i tysk.  

Der undersøges i øvrigt økonomisk råderum til at 

fastholde en administrativ medarbejder til håndtering 

af frokost tre dage om ugen. 

 

Affaldshåndtering: Der bliver sat nye containere op, 

så affaldssortering foregår hensigtsmæssigt.  

 

Skolens navn samt evt. ændring af skilt: Med den nye 

hf-retning har der været overvejelser omkring 



ændring af skolens navn. Med tanke på, at stadig 

flere skoler med flere retninger kalder sig 

’gymnasium’, vurderes det ikke nødvendigt med et 

navneskifte på nuværende tidspunk.  

 

Lokaler: Som følge af de flere elever på skolen, vil 

der være et øget pres på lokalerne. Der bliver derfor 

kigget på, hvordan kantinen kan bruges mere aktivt. 

 

Vi har tidligere haft elever, der har boet på Brøndby 

Idrætsefterskole, men det er ikke længere muligt. Vi 

mangler derfor plads til minimum en elev. Der bliver 

undersøgt alternative muligheder.  

 

 

4. April mdr. 2019, bilag Godkendes Budgettet for april måned samt det nye budget for 

2019 er præsenteret for bestyrelsen. Det nye budget 

medindregner elevtallet og indeholder også de 

ansættelser, der er foretaget. Årsbudgettet og 

prognosen stemmer stort set overens. 

 

5. Møderække skoleåret 2019/20 og 

årsplan bilag 

Godkendes Oversigt over møderække for bestyrelsesmøderne 

samt årsplan for gymnasiet er udleveret.  

 

 

6. Forslag til proces om nyt 

værdigrundlag v/formanden 

Godkendes Forslag om at bestyrelsen mødes med lærerkollegiet 

tirsdag d. 13. august (kl. 14.30-17.00) i forbindelse 

med opstart af det nye skoleår med henblik på at 

diskutere værdigrundlaget med lærerne. Der 

undersøges mulighed for at få en ekstern facilitator.   

 

Det ændrede værdigrundlag godkendes på 

bestyrelsesmødet d. 26.08.19 

 

7. Ændring af vedtægterne om 

bestyrelsens sammensætning, bilag 

Godkendes Der stilles forslag til ændring af vedtægterne, så nye 

medlemmer indstilles af Brøndby Gymnasiums 

bestyrelsesformand og godkendes af bestyrelsen. 

Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 8 til 

7. Bestyrelsesformanden laver ændringerne i 

vedtægterne, som rektor samler og udsender til 

elektronisk underskrift og efterfølgende godkendelse 

i STUK. 

 

Da Uffe Jensen bliver ordinær medlem af 

bestyrelsen, foranlediger rektor, at der afholdes 

forældremøde i efteråret, hvor der skal vælges 

forældrerepræsentant til bestyrelsen og suppleant til 

forældrerepræsentanten.  



 

8. Næste mødedato: 26.8. og evt. Godkendes Godkendt. 

 

 

Pia Sadolin 

Protokollat ved Stina Hansen d. 3.6.2019 

 

 


