
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 11. juni 2020 

Brøndby Gymnasium 

Lok. 11 - kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Stina Hansen (lærerepr.)  

 Martin Zachariasen (Afbud)   

 Uffe K. Jensen  Thea Teller Blume (elevrepr.) 

 Stinna Mortensen  Protokollør: Sanne Midtgaard 

 Pernille Marott 

 Tine Rosenbäck 

  

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1.Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser ved formand og 

rektor: elevtalsudvikling, 

rekruttering, genåbning 2,5 af BG 

i en Coronatid 

Til 

efterretning 

- Elevtalsudviklingen: Vi har lige nu 73 STX-elever og 17 

HF-elever. 

- Rekruttering: Første fase: Daglige opdateringer på 

Instagram samt Facebook-opdateringer til forældrene for at 

skærpe opmærksomheden omkring gymnasiet.  

Næste fase er opmærksomheds-materiale til lige efter 

ferien, hvor den sidste optagelsesprøve STX/HF ligger. I det 

kommende skoleår har vi fortsat fokus på at få inkorporeret 

rekrutterings-årshjulet. 

- Vi er en sektor, som er meget planlæggende, normalt er 

afslutningen på skoleåret planlagt minutiøst ved eksamens-

periodens start. Sådan har det ikke været i år, hvilket har 

skabt stor usikkerhed både for administration, lærere og 

elever. Mange ting bliver således anderledes i år fx 

huepåsætningen og dimissionen, som skal foregå klassevis. 

- I det kommende skoleår ændres modullængden fra 90 til 

100 minutter, og skoledagen kommer til at slutte kl. 15.40. 

Billedkunstlokalet flyttes over på SOSU, hvilket frigør et 

undervisningslokale, derudover har vi lavet en aftale med 

BIF om, at vi kan bruge Ebbe Skovdahl Lounge som 

klasselokale. 

4. Månedsrealisering april 2020 

(bilag) 

Godkendes Godkendt.  

Formanden laver et oplæg til en ændring i procedurerne 

omkring budgetlægningen, som præsenteres på det næste 

bestyrelsesmøde.   

5. Refusion af frokost til eleverne. Godkendes Bestyrelsen fastholder beslutningen om, at der ikke gives 



Ny forespørgsel fra forælder. refusion. 

6. Nye repræsentanter i 

bestyrelsen (elev, lærer, 

forældrerepræsentant) 

Godkendes Formanden takker lærerrepr. Stina Hansen, som stopper i 

bestyrelsen og elevrepr. Thea Blume, som bliver student og 

dermed også stopper i bestyrelsen. I stedet indtræder 

Pernille Hviid Swiatek (lærerrepr.) og Sólvá Strøm Olsen 

(elevrepr.) i bestyrelsen.  

7. Årsplan Godkendes Godkendt 

8. Ferieplan 2020-21 og 2021-22 Godkendes Godkendt 

9. Møderække 2020-21 Godkendes Godkendt 

10. Evt.   

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 11.6.2020 

 

 

 


