
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 

2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 26.8.2019 

Brøndby Gymnasium 

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. Velkomst og godkendelse af 

mødeprotokol 

Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser ved formand og rektor 

herunder præsentation af nye 

bestyrelsesmedlemmer, værdidebatten, 

skolestart og personaleforhold 

Til 

efterretning 

Formanden takker Stine Lyndgaard, som stopper i 

bestyrelsen og byder de nye medlemmer velkommen. 

 

Skolestart: Der er startet 24 HF-elever og 87 STX-

elever. Der er derudover oprettet en venteliste til 

STX. Vi har med de ekstra elever fået enkelte meget 

store hold, og vi er generelt udfordret i forhold til 

pladsen i klasserne, i kantinen m.m. 

 

Affaldssortering: Som led i at være et bæredygtigt 

gymnasium, har vi indført udvidet affaldssortering. 

Det medfører blandt andet ekstra udgifter til 

rengøring. 

 

Værdigrundlagsdebat d. 13.8.: Der arbejdes videre 

med en sammenfatning og et nyt udspil i skolens 

samarbejdsudvalg. Dette udspil præsenteres herefter 

for alle lærerne på et pædagogisk rådsmøde. Et 

endeligt udspil skal være færdigt inden vores 

Orienteringsaften i januar.  

 

Personaleforhold: Der er ansat tre nye lærere, og vi 

arbejder i øjeblikket på at tilknytte en tidligere elev 

som undervisningsassistent på et af vores store hold. 

 

Skolestart: Vi har haft problemer med IT i 

forbindelse med skolestarten. Vi overvejer i 



øjeblikket, om der skal ske ændringer i vores IT-

ordning.  

 

Samarbejdet med lokale grundskoler og UU.: Vi har i 

uge 34 afholdt et afklaringsforløb for 9. klasses 

elever fra Vallensbækskolerne. Vi samarbejder i dette 

skoleår desuden med Brøndbyskolerne om 5 

introforløb. 

 

Skemalægning: Gymnasiereformen har medført, at 

eleverne skal have flere moduler, hvilket har betydet, 

at vi i dette skoleår har udvidet skemaet med et 5. 

modul. Vi gennemfører i de kommende uger en 

spørgeskemaundersøgelse blandt lærere og elever om 

de ekstra modulers betydning for lærere/elever samt 

for Brøndby Modellen. 

4. Mødeplan for skoleåret og 

bestyrelsens sammensætning (bilag) 

Godkendes Bestyrelsesmøderne flyttes fremover fra mandag til 

torsdag. Næste bestyrelsesmøde vil så ligge d. 

24.10.2019. 

5. Månedsrealisering juli (bilag) 

 

Godkendes Godkendt 

6. UVMs godkendelse af 

Årsregnskab 2019 (bilag) 

Til 

efterretning 

Taget til efterretning 

7. Skoleårets indsatsområder. 

Godkendelse af Opfølgningsplanen 

(bilag) 

Godkendes Bestyrelsen godkendte opfølgningsplanen. 

 

Baggrund: 

Alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner skal 

fastlægge og anvende et system til kvalitetsudvikling 

og resultatvurdering, der skal bidrage til opfyldelse af 

de nationale uddannelses- og institutionspolitiske mål 

for de gymnasiale uddannelser. Gymnasieskolerne 

skal i forlængelse heraf sætte egne mål med henblik 

på løbende at udvikle kvaliteten af uddannelserne.  

En samlet opfølgningsplan for gymnasiet skal 

udarbejdes årligt og drøftes i bestyrelsen. 

 

Nye indsatsområder 2019-20: 

Reformimplementering 

HF 

8. Ophængning af billede af Kjeld 

Rasmussen (tidl. bestyrelsesformand) 

Godkendes Godkendt 

9. Næste mødedato mandag 21.10. og 

evt. 

Godkendes Næste bestyrelsesmøde d. 24.10.2019. 

Formanden laver på baggrund af noter fra tidligere 

deltagere i Task Force et udspil til et kommissorium, 

som præsenteres på det kommende bestyrelsesmøde. 

Pia Sadolin 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 26.8.2019 


