
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde mandag d. 27.8.2020 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Pernille Hviid Swiatek (lærerepr.)  

 Martin Zachariasen   

 Uffe K. Jensen (afbud)  Sólvá Olsen (elevrådsformand) 

 Stinna Mortensen  Protokollør: Sanne Midtgaard (vicerektor)

 Pernille Marott 

 Tine Rosenbäck (afbud) 

  

Dagsorden Indstilling Beslutninger 

1. Velkomst og godkendelse af 

mødeprotokol 

Godkendes Godkendt 

 

2. Godkendelse af protokollat Godkendes Godkendt 

3. Meddelelser v/formand og rektor 

herunder skolestart, elevtal og 

personaleforhold 

Til efterretning Corona-restriktionerne udfordrer fortsat både vores 

undervisning og elevernes pauser, hvor vi virkelig er 

udfordret af at have så trange fællesområder. Vi har 

derfor udsendt opdaterede Corona-retningslinjer for 

skoleåret 2020-2021. 

Vi har i forhold til at forhindre smittespredning på 

gymnasiet en udfordring med vores mange intro-

forløb med 8.-klasseselever fra Brøndby Skolerne. 

For at minimere kontakten med vores egne elever, 

har vi flyttet alle intro-forløbene ned i Ebbe Skovdahl 

Lounge. 

 

Elevtal: 25 på HF og 67 på STX. Vi kører lige nu en 

Facebook-kampagne med, at vi har få ledige pladser 

på STX og HF. 

 

Vi er gået ind i et administrativt fællesskab med 

Stenhus Gymnasium og en række andre gymnasier 

om databeskyttelse og persondataforordningen. 

4. Møderække for skoleåret (bilag) Godkendes Godkendt 

 

5. Tillæg til lejeaftale med BIF 

(bilag) 

Godkendes Godkendt 

6. Månedsrealisering juni og juli  

(bilag) samt oversigt over øgede  

omkostninger 2020 (bilag) 

Godkendes Godkendt 

Månedsrealiseringerne er præget af, at vi efter en 

periode med færre udgifter på grund af beskåret 



aktivitet nu har en række øgede omkostninger til 

blandt andet rengøring, frokostemballage, ekstra 

undervisningslokale samt halfaciliteter. 

7. Skoleårets indsatsområder. 

Godkendelse af indsatsplanen 

(bilag) 

Godkendes Godkendt 

Fortsat fokus på de centralt udmeldte mål omkring:  

• Eksamensgennemsnit 

• Løfteevne 

• Trivsel og læringsmiljø 

• Gennemførsel 

 

samt de lokale indsatsområder: 

• HF 

• De 3 fokusområder – Idræt, It og Nærvær  

 

Efter Bestyrelsens godkendelse af indsatsplanen 

udarbejder ledelsen en samlet opfølgningsplan. 

8. Revisorskift (bilag) Godkendes Godkendt 

Vi fortsætter samarbejdet med Simon Høgenhav i 

Inforevision. 

9. Næste mødedato og evt. Godkendes Godkendt 

Næste mødedato er d. 22.10.20 

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 26.8.2020 


