
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 5. marts 2020 

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  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, herunder OA 20, søgetal pr 

1.3., valgfagsfordeling 20/21, 

indsatsgruppe, strategisk 

kompetenceudvikling mm.  

Til efterretning Bestyrelsesformanden indledte med at udtrykke sin 

glæde over det gode 2019-årsregnskab, som betyder, at 

vi nedbringer gymnasiets negative egenkapital 

betragteligt.  

I den forbindelse vil Bestyrelsen gerne anerkende og 

vise, hvor meget de sætter pris på det store arbejde, som 

Rektor har gjort, og Bestyrelsen har derfor besluttet at 

tildele hende et engangsvederlag på 10.000 - kr.  

 

Rektor:  

Vi udsendte i sidste uge en orientering til elever og 

forældre omkring gymnasiets håndtering af Corona-

virus, som blandt andet henviser til Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger omkring god håndhygiejne og afspritning. 

Der er desuden ophængt retningslinjer for god 

håndhygiejne på alle toiletter.  

Vi er ikke gået over til portionsanretning, men frokost-

personalet har handsker på.  

Vi afholder Gallafest på fredag som planlagt med 

deltagelse af vores egne elever, lærere og forældre til 

3.g-elever. Elever, der ikke ønsker at deltage i Gallaen 

under de givne omstændigheder, har selvfølgelig lov til 

at blive hjemme.  



Der er planlagt to studierejser i april: En til Los Angeles 

/ San Fransisco og en til Edinburgh, som indtil videre 

tænkes gennemført.  

Vi følger selvfølgelig Sundhedsstyrelsens og Udenrigs-

ministeriets anbefalinger nøje. 

 

Orienteringsaftenen d. 22.1. forløb godt. Der var et stort 

fremmøde, og vi fik også efterfølgende flere elever på 

indskrivningslisten. 

 

Indsatsgruppen omkring de fysiske rammer har afholdt 

deres første møde, og referatet af mødet er rundsendt til 

elever og forældre. Første resultat af gruppens arbejde 

er, at billedkunstlokalet i det kommende skoleår flyttes 

til SOSU-skolen. På den måde frigives et lokale til rent 

stamklasse-lokale.  

 

På fredag d.6.3. afholder vi med hjælp fra Kompetence-

sekretariatet et symposion om strategisk kompetence-

udvikling. Herefter skal vi lave en skolebaseret og 

individuel efteruddannelsesstrategi.  

 

Oprettelse af valghold. Der oprettes af økonomiske 

hensyn udelukkende valghold med mindst 10 elever. 

Eneste undtagelse er et latin B-hold, som vi har valgt at 

oprette med kun 9-elever.  

 

Der arbejdes på, at vi i det kommende skoleår kan 

udbyde E-sport som linjeidræt i samarbejde med 

Idrætsefterskolen. 

 

Søgetallet pr. 1.3.2020 er på 61 STX-elever og 14 HF-

elever.  

Sidste år var tallet på 90 STX-elever og 22 HF-elever. 

Budgetforudsætningen er på 75 STX-elever og 20 HF-

elever.  

Ifølge ”Bekendtgørelse om tilskud m.v. til private 

institutioner for gymnasiale uddannelser” skal det 

kunne dokumenteres, at der er: 

1) mindst 20 tilskudsberettigende elever i alt på 

tælledagen efter det første skoleårs start 

2) mindst 40 tilskudsberettigende elever i alt på tælle-

dagen efter det andet skoleårs start 



Bestyrelsens konklusion er således, at der skal iværk-

sættes en ekstraordinær indsats for at skaffe flere HF-

elever.  

Rektor og skolens marketingsudvalg går straks i gang 

med lønnet assistance fra Pernille Marott. 

Bestyrelsen har på baggrund af søgetallet bedt om at få 

udarbejdet nye 3-årige budgetter med følgende forud-

sætninger: 

1. 60 STX-elever og 18 HF-elever (her skal det 

være tydeligt, om dette budget forudsætter 

yderligere ansættelse eller ej)  

2. 60 STX-elever og ingen nye HF-elever, men 

derimod 20 2.HF-elever uden taxametertilskud. 

På næste bestyrelsesmøde skal Bestyrelsen beslutte, om 

HF-eleverne skal optages, selvom vi ikke får de elever, 

der skal til for at få taxametertilskud, eller de skal have 

besked om, at vi ikke opretter HF i skoleåret 2020-21.  

4. Udkast til Årsrapport 2019 inkl. 

ledelsesberetning og tjeklister 

(bilag) 

Godkendes På baggrund af de nye søgetal skal revisor underrettes. 

Revisor skal tage stilling til de ændrede forventninger 

til budgettet 2020-2025’s betydning for revisionsrappor-

ten.  

5. Bestyrelseserklæring vedr. 

styrket efteruddannelsesindsats 

(bilag) 

Godkendes Godkendt 

6. Månedsrealisering januar  

(bilag) 

 

Godkendes Godkendt 

7. Budget 2020, ex 1.HF (bilag) 

 

Godkendes Udsat 

8. Næste mødedato 23.4.2020, 

hvor Årsrapporten skal 

underskrives ligger oveni intern 

hf-prøve. Forslag om at rykke til 

16.4. 

Godkendes Bestyrelsesmødet rykkes til d. 16.4.2020. 

9. Evt.   

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 5.3.2020 

 


