
Brøndby Gymnasium 
Brøndby Stadion 28A 
2605 Brøndby    

Beslutningsprotokollat 
 

Bestyrelsesmøde torsdag d. 3.12.2020 

Brøndby Gymnasium 

Kl. 8.00-9.30 

 

Bestyrelsen:  Lars Rasmussen  Pia Sadolin (rektor) 

 Søren Henriksen  Pernille Hviid Swiatek (lærerepr.)  

 Martin Zachariasen   

 Uffe K. Jensen  Sólvá Olsen (elevrådsformand) 

 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 v/formand og rektor 

herunder halkapacitet, aftaler med 

BIF, skolebaseret efteruddannelse, 

budgetmodel, håndtering af 

coronasituationen, ny hjemmeside 

og juleafslutning. 

Til efterretning Torsdag d. 26.11.2020 førte flere smittetilfælde både 

blandt elever og personale til, at gymnasiet overgik 

til virtuel undervisning, og alle blev bedt om at lade 

sig screeningsteste for at bryde smitte-kæderne. Dette 

førte desværre til, at den traditionelle juleoppyntning 

i klasserne måtte aflyses.  

 

Yderligere restriktioner for at begrænse smitten 

træder i kraft mandag d. 7.12.2020. Det betyder, at: 

• vi ikke må blande elever fra forskellige 

stamklasser 

• idrætsundervisningen skal omlægges til 

teoretisk undervisning eller aflyses. Det 

gælder for alle idrætshold, også dem der 

afsluttes til sommer. 

 

Der står lige nu 52 STX-elever og 4 HF-elever på 

indskrivningslisten. 

 

Vi mangler også i det kommende skoleår halkapacitet 

og kommer således til at fortsætte samarbejdet med 

Danmarks Idrætsforbund om Anja Andersen Hallen. 

Vi vil meget gerne låne Schneeklothhallen, men 

ifølge SOSU-skolen er det ikke muligt, til gengæld 

har vi et godt samarbejde omkring lån af lokale til 

billedkunst.  



Vi er gået ind i et administrativt fællesskab omkring 

databeskyttelse og persondataforordningen. Lige nu 

arbejdes der på at sikre en systemgodkendelse af det 

administrative system Lectio i 2021.  

4. Opfølgningsplan for skoleåret 20-

21(bilag) og evaluering af grund- og 

introforløbet 2020 (bilag) 

Godkendes Bestyrelsen godkendte opfølgningsplanen som dels 

følger op på de ministerielt bestemte kvalitetsmål 

omkring mål for elevernes læring og faglighed, mål 

for trivsel og læringsmiljø, mål for gennemførsel af 

uddannelse og gymnasiets egne mål for de udvalgte 

indsatsområder omkring reformimplementering og 

HF. 

 

Bestyrelsen godkendte evalueringen af grund- og 

introforløbet 2020. Vi vil som følge af evalueringen 

have fokus på tutorernes rolle, IT-dagen, integration 

af faget informatik i grundforløbet samt 

undervisnings- og læringsmiljøet i HF.   

5. Månedsrealisering august, sept.,  

okt. (bilag) 

Godkendes Godkendt. 2020 afsluttes med et større overskud, end 

der var budgetteret med.  

7. Finanslov 2021 og Budgetforslag 

2021 (bilag) 

Godkendes Godkendt.  

Der budgetteres med 40 HF-elever og 224 STX-

elever i efteråret og 218 i foråret 

Næste stigning i skolepengene d. 1. januar 2022  

De indefrosne feriepenge indbetales til Feriefonden 

8. Valg af forældrerepræsentant til 

bestyrelsen (bilag) 

Godkendes Der er opstillet to kandidater til posten som 

forældrerepræsentant i bestyrelsen. Det betyder, at 

der indkaldes til forældremøde i januar 2021, hvor 

den nye forældrerepræsentant vælges.  

9. Studieretninger 2021-22 som 

dette skoleår (se www.brondby-

gym.dk) 

Godkendes Godkendt 

10. OA 21 bliver virtuel Godkendes Online orienteringsaften. Vores målsætning er at 

kommunikere nærvær på trods af det virtuelle. 

Formen på det online arrangement: 

Et midlertidigt popup-vindue på hjemmesidens 

forside, hvor forskellige ting vil være samlet. 

 

To spor: 

1. Et spor der afvikles i real time på den dag, 

hvor vi ellers ville have haft den fysiske 

orienteringsaften. (Streaming af forproduceret 

live on tape optagelse. Streames på Facebook 

og Instagram) 

2. Et andet spor der løber over længere tid, 

således at vi udnytter fordelene ved at være 

online 

 



Vi er indgået i et samarbejde med Nanna Karlsen fra 

3point.dk 

11. Næste mødedato, 4.3. 21 og evt. Godkendes Ud over det allerede fastlagte møde d. 4.3.21 

planlægges et konstituerende møde ultimo januar / 

primo februar. 

 

Protokollat ved Sanne Midtgaard d. 3.12.2020 

 


