
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 24.10.2019 

Brøndby Gymnasium, lokale 11 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen (Afbud)  Stina Hansen (lærerepr.)  

 Martin Zachariasen   

 Uffe K. Jensen  Thea Teller Blume (elevrepr.) 

 Stinna Mortensen (Afbud)  Protokollør: Sanne Midtgaard 

 Pernille Marott 

 Tine Rosenbäck (Afbud) 

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1.Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser ved formand og 

rektor herunder elevfordeling på 

studieretninger, lokaleudfordring, 

introforløb mm 

Til efterretning Formanden glæder sig over, at vi fortsat kan præsentere 

solide månedsrealiseringer samt over det fortsatte 

arbejde med gymnasiets værdigrundlag. Derudover 

minder vi om, at der afholdes orienteringsmøde d. 22.1.  

 

Elevfordeling: Vi har nu fordelt 1.g-eleverne på tre 

stamklasser.  

I 1.i går der 32 elever, hvoraf 16 har valgt studieretnin-

gen: Engelsk A, Spansk A, Latin C og 16 har valgt 

studieretningen: Samfundsfag A, Engelsk A.  

I 1.s går der 29 elever, som alle har valgt studieretnin-

gen: Idræt A, Samfundsfag A, Matematik B. 

I 1.x går der 27 elever, hvoraf 15 har valgt studieretnin-

gen: Matematik A, Fysik B, Kemi B og 12 har valgt 

studieretningen: Biologi A, Kemi B. 

Alle elever har fået deres 1. prioritet opfyldt, men de 

mange 1.g-elever giver udfordringer med flere og store 

hold. Vi har således måttet dublere et spanskhold og 

rektor har taget kontakt til BIF og SOSU H omkring 

lokalesituationen.   

 

Introforløb: Vi har i dette skoleår allerede afholdt 5 

introforløb for 8.-klasseselever fra Brøndbyskolerne 

samt et kompetenceafklaringsforløb for Vallensbæk-

elever.  

Det store antal skyldes, at kommunerne nu selv står for 

afviklingen, og Brøndby Kommune er meget interesse-



rede i, at vi varetager introduktionen for alle deres 8-

klasser. Det har vi dog ikke kapacitet til.  

Bestyrelsen opfordrer til, at vi fører statistik over, hvor 

mange af disse elever, der ender med at vælge BG samt 

overvejer, hvordan vi markedsføringsmæssigt følger op 

på besøget. 

 

Fugt: Vi har igen haft problemer med fugt i tre 

undervisningslokaler. Problemerne blev udbedret i 

efterårsferien. 

 

Ordblinde elever: Vi oplever en markant stigning i 

andelen af elever, som har behov for SPS-støtte.  

4. Udbud af studieretninger 2020-

21 

Godkendes Vi udbyder i det kommende skoleår de samme 

studieretninger, som blev udbudt i år. Vi afventer dog 

fortsat Undervisningsministeriet forlængelse af 

forsøgsordningen med Idræt A. 

Vi har i forbindelse med udbuddet lavet en kritisk 

gennemgang af alle studieretningerne med henblik på 

skematekniske optimeringer. 

Martin Zachariasen opfordrer til, at vi i forlængelse af 

vores IT-profil overvejer, om informatik kunne få en 

plads i alle studieretningerne. I den forbindelse kan det 

nævnes, at vi ligeledes arbejder på, at informatik skal 

indgå i NV i grundforløbet for alle 1.g-eleverne. 

5. Månedsrealisering august og  

september (bilag) 

 

Godkendes Godkendt 

6. Finanslov, ny ferielov og  

budgetlægning 

 

Orientering Det nye budget er under udformning, men på grund af 

de forsinkede finanslovsforhandlinger, er processen 

blevet lidt forsinket. Følgende forslag til finansloven for 

2020 har betydning for budgettet: Omprioriterings-

bidraget på 2 pct. forsvinder, men der er til gengæld 

udmeldt en dispositionsbegrænsning for 2019, der ind-

føres et henvisningstaxameter. 

7. Processen omk. værdigrundlag 

og vision 

Godkendes Arbejdet med gymnasiets værdigrundlag og vision 

fortsætter. Senest har lærerne fastlagt, at det sidste 

fokusområde skal være nærhed. Altså: Idræt, IT og 

nærhed.  

Visionen fastholdes som ”Brøndby Gymnasium – Det 

lille gymnasium med den store effekt”.  

Der arbejdes herefter videre med vores narrativ / grund-

fortælling. 

8. Foto af bestyrelsen foran 

billedet af Kjeld Rasmussen 

Godkendes Punktet udsættes til næste møde. 

9. Næste mødedato 05.12.2019 og 

evt. 

Godkendes Godkendt. 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 24.10.2019 


