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Bestyrelsesmøde torsdag d. 5.12.2019 
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Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 
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Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1.Godkendelse af mødeprotokol Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser ved formand og 

rektor  

Til efterretning Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil 

har godkendt, at den allerede godkendte lokale 

studieretning på Brøndby Gymnasium med fagene 

Samfundsfag A, Matematik B og Idræt A bliver 

forlænget med to år i skoleårene 2020-21 og 2021- 

22. 

 

Vi har afholdt intro 2 for hele 1. årgang, hvor de alle 

har fået vores BG T-shirt udleveret. Intro 2 markerer, 

at 1.g-eleverne er startet i deres studieretningsklasser. 

Alle 1.g-eleverne har fået den studieretning, de gerne 

ville have. 

 

Hele gymnasiet har, som en del af vores fokus på 

digital dannelse, været i Aveny-T og se forestillingen 

”Klædt af”. 

 

Elevrådet har afholdt elevaktivitetsdag. Emnet var 

trivsel. 

 



Vi har forsøgt at genoplive privatklubben, som er et 

netværk bestående af os og private grundskoler på 

Vestegnen. Vi har afholdt et 

erfaringsudvekslingsmøde med temaet 

præstationskultur, men der var desværre en meget 

lille tilslutning til arrangementet. 

 

Læsevejlederne og rektor har afholdt et 

aftenarrangement for vores ordblinde elever og deres 

forældre. 

 

Vi afholder en pædagogisk eftermiddag, hvor 

gymnasiets ansatte arbejder videre med gymnasiets 

værdigrundlag og grundfortællingen om BG. 

Deadline er orienteringsaftenen i januar. 

 

Der er oprettet et arbejdsudvalg med både lærere og 

elever, som skal kigge på vores retningslinjer 

omkring skriftlighed og lektielæsning. 

 

Undervisningsministeriet har annonceret, at de 

fremover vil udføre tilsyn med økonomisk 

nødlidende gymnasier. Man har i første omgang 

udtaget 9 offentlige gymnasier til disse tilsyn. 

 

Vi har slået et barselsvikariat op i idræt, historie og 

biologi. 

4. Orienteringsaften 2020 Til efterretning Strukturen og programmet er det samme som ved 

sidste års orienteringsaften.  

Reklameringen for orienteringsaftenen starter meget 

snart på Facebook. Vi forsøger at aktivere forældrene 

til at dele Facebook-opslaget i deres netværk, at få 

Brøndby Kommune til at dele nyheden om 

forlængelsen af Idræt A, ligesom eleverne er gået i 

gang med at producere små reklame-videoer for 

orienteringsaftenen.  

5. Månedsrealisering oktober (bilag) 

 

Godkendes Godkendt 

6. Budget 2020 (bilag) 

 

Godkendes Der budgetteres med: 

75 nye STX-elever og 20 nye HF-elever, at 

omprioriteringsbidraget fortsætter, en flerårig 

vedligeholdelsesplan, ansættelse af flere årsværk. 

 

Bestyrelsen ønsker et driftsbudget uden en ny HF-

klasse (Punkterne ”Indtægter”, ”Omkostninger 

vedrørende undervisning” og ”Kostafdelingen” skal 

indgå). 

Revisionen af årsregnskabet starter d. 6.2.2020. 



7. Undervisningsmiljøvurdering og 

Elevtrivselsundersøgelse  

Til efterretning Undervisningsministeriets elevtrivselsundersøgelse 

skal udføres mandag d. 9.12.2019. 

Derudover har vi selv gennemført vores egen 

undervisningsmiljøvurdering, som det er lovpligtigt 

at afholde hvert 3. år. (Se rektors skriftlige 

sammenfatning) Undervisningsmiljøvurderingen skal 

nu drøftes med både elever og lærere ift. de af rektor 

anbefalede handlingsanvisninger. 

8. Kommunikation, indsats og 

strategi (bilag), 

Markedsføringsårshjul (bilag) og 

formandens kommisorium (bilag) 

Til efterretning Bestyrelsen besluttede, at der ikke er behov for en 

decideret forældre-indsatsgruppe, som den taskforce, 

der blev oprettet sidste år. 

I stedet vil man gerne løbende oprette forældre-

grupper, der arbejder med specifikke opgaver i en 

afgrænset periode. Et område kunne være fundraising 

i forbindelse med udskiftning af møbler. Rektor 

udformer et forslag til en formålsparagraf, som 

sendes til bestyrelsen til godkendelse. 

8. Foto af bestyrelsen foran billedet 

af Kjeld Rasmussen 

Godkendes () Billedet blev taget. 

9. Næste mødedato 27.02.2020, 

møderække i resten af skoleåret og 

evt. 

Godkendes Bestyrelsesmødet d. 30.4.2020 flyttes til d. 

23.4.2020. 

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 5.12.2019 

 

 


