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Ordinært bestyrelsesmøde
Tirsdag den 2. maj 2017 kl. 16.00-17.00 - afholdes i Laugsstuen

Referat
Deltagere:
Lars Goldschmidt (Niels Brock), formand
Per Påskesen (TEC), næstformand
Bjarne Høpner (Next - Uddannelse København)
Christian Grønnemark (København Nord)
Ejner K. Holst (Den Jydske Håndværkerskole)
Ernst Lykke Nielsen (Niels Brock)
Henrik Fugmann (TEC) (afbud)
Jorun Bech (Roskilde Handelsskole)
Karin Østerby (Uddannelsescenter Holstebro)
Kim Simonsen (ES Nordsjælland)
Kira Marie Peter-Hansen (København Nord) (afbud)
Helene Mørck Pedersen (Next - Uddannelse
København) (elevsuppleant) (afbud)

Michael Mathiesen (Rybners)
Peter Andreasen (ZBC)
Peter Ølgaard (AARHUS TECH)
Søren Kjærsgaard (EUC Nordvestsjælland) (afbud)
Søren Sørensen (Tradium)
Lars Kunov, DEG
Thomas K. Ankersen, DEG

1. Godkendelse af dagsordenen
Formanden bød velkommen og anmodede om at få tilføjet et punkt vedr. dirigenten under pkt. 4 i
dagsordenen, da bestyrelsens forslag til dirigent var blevet syg. Dette accepterede bestyrelsen,
hvorefter bestyrelsen godkendte dagsordenen.
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 6. april 2017
Referatet blev udsendt den 18. april 2017, og der er indkommet en enkelte kommentar vedr. pkt. 13
ved formanden. Referatet offentliggøres på hjemmesiden den 26. april 2017.
Der er ikke afholdt formandskabsmøde eller FU-møde siden seneste bestyrelsesmøde.
Referatet af sidste bestyrelsesmøde er vedhæftet som bilag 1 i bilagsdokumentet.
Der er ikke indkommet yderligere kommentarer til referatet – bestyrelsen godkendte referatet.
3. Orientering
Generel orientering ved formanden, herunder bl.a. orientering fra seneste REU-møde den 21. april
2017.
Direktøren orienterede fra REU-mødet, som denne gang havde haft en lidt anden karakter end vanlig –
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medlemmerne havde nemlig fået hjemmeopgaver for til mødet. Derudover var der gode drøftelser om
hvordan vi får flere elever på erhvervsuddannelserne – og her var en af overvejelserne at få 10.-klasse
ud på erhvervsskolerne. Dette var alle dog ikke umiddelbart enige i. Herudover blev digitalisering også
drøftet på mødet.
Bestyrelsen drøftede efterfølgende muligheden for, at erhvervsskolerne bør tage initiativet – være mere
udfarende – for derigennem at vise, hvad erhvervsskolerne kan. Her kunne en mulighed måske være at
spille ind til den åbne skole. En vej kunne også være, at få et mere forpligtende samarbejde med
kommunerne, i stedet for de løse samarbejder der er i dag. Bestyrelsen spurgte ind til optaget direkte
fra folkeskolen, som i dag er på ca. 18 % af en årgang. Vedrørende de sidste ca. 80 %, er de selvfølgelig
også af interesse for erhvervsskolerne.
Det blev nævnt, at Stefan Hermann udvalget i deres rapport også har fokus på de 18 til 25 årige, samt
at der i forligskredsen tegner sig en forståelse for, at der bør ses på mulighederne for, at erhvervsskolerne kan spille ind vedr. tilbud om alm. undervisning. Her opfordres dog til ydmyghed.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Generalforsamlingen 2017 (eksternt bilag)
Generalforsamlingen afholdes på Aalborg Kongres & Kultur Center den 3. maj 2017.
Generalforsamlingshæftet er udsendt den 18. april 2017, og vedhæftet som eksternt bilag.
Dirigentvejledningen er ligeledes blevet udarbejdet og sendt til formand og dirigent (Simon NeergaardHolm). Formanden gennemgår kort forløbet for generalforsamlingen, herunder kommer formanden ind
på den mundtlige beretning. Generalforsamlingen har p.t. 143 tilmeldte deltagere.
Bestyrelsen drøftede kort generalforsamlingen. Der var indkommet afbud fra bestyrelsens forslag til
dirigent på grund af sygdom. Formanden foreslog, at Thomas Kurz Ankersen skulle overtage posten som
dirigent, og være bestyrelsens indstilling på generalforsamlingen. Dette vedtog bestyrelsen.
Thomas orienterede kort om, at eleverne først meddeler deres kandidater efter afholdelse af deres
formøde, da flere af deres kandidater af tidsmæssige årsager ikke har været på plads i de respektive
bestyrelser ude på skolerne ved indstillingstidspunktet. Dette er der fuld tilslutning til i bestyrelsen.
5. DEG-B årsrapport 2016
DEG-B årsrapport 2016 blev gennemgået på seneste bestyrelsesmøde. Enkelte bestyrelsesmedlemmer
mangler at underskrive, hvorfor årsrapporten rundsendes.
Sekretariatet indrømmede, at regnskabet i skyndingen desværre ikke var kommet med til Aalborg. De
sidste to manglende underskrifter vil efterfølgende og hurtigst muligt blive indhentet ved sekretariatet.
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6. Fælles bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 med DEG-L
Traditionen tro, er der efterfølgende fælles bestyrelsesmøde. Formandskaberne er blevet enige om
følgende tre temaer til drøftelse på det fælles bestyrelsesmøde.
Temaerne på dagsordenen er: Digitalisering, Gymnasiestrategi og status på eud, herunder om
følgeforskning. Under punktet om digitalisering vil også den bedst mulig udnyttelse af de menneskelige
ressourcer blive drøftet. Formand Lars Goldschmidt indleder/sætter rammen for drøftelserne.
Bestyrelsen drøftede det efterfølgende fælles bestyrelsesmøde. Formanden så gerne at mødet blev
indledt med en præsentationsrunde. Udgangspunktet vil være de tre temadagsordenspunkter, om
hvordan skolerne får udnytte deres medarbejdere og ressourcer bedre og mere effektivt. Dernæst en
drøftelse af, hvad bestyrelserne egentlig har af forestillinger om en gymnasiestrategien. Afslutningsvis
en kort gennemgang af følgeforskningen på vores område.
Bestyrelsen drøftede indledningsvis, hvordan skolerne muligvis kan effektivisere materialer og
menneskelige ressourcer bedre. Her nævntes bl.a. fælles indkøbsordninger, fælles indkøb af licenser
m.v. Måske kunne der etableres bedre samarbejder på tværs af søjlerne. Her kunne vi måske være
offensive vedr. ”superoptimering” i vores fællesskaber. Vi bliver nødt til at hjælpe hinanden.
Der var enighed om, at mange materialer ude på skolerne nok ikke bliver udnyttet maksimalt - bedre
udnyttelse af maskinparken på tværs af skoler, kunne måske også være en vej.
Eventuelt
Per Påskesen orienterede kort om deres afgørelse i ligestillingsnævnet, der siger ok til at forbyde
religiøse udførelser i skoletiden i henhold til skolens ordens-/studiereglement. Det vigtige er dog, at det
er sagligt begrundet med belæg for, at de religiøse handlinger forstyrre undervisningen.
Det er den enkelte skole der selv træffer beslutningen i deres respektive organer.
Formanden ønskede alle et rigtigt godt årsmøde.

TKA//08.05.2017

Orienteringsbilag:
De sidste bilag til dagsordenens bilagsdokument er orienteringsbilag, hvor bestyrelsen kan læse om
emner, initiativer og lignende, som ikke skal kommenteres på bestyrelsesmødet, men som det kan
være interessant for bestyrelsen at vide noget om. Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker at drøfte et
orienteringspunkt, gøres formanden opmærksom på dette.
Indhold af orienteringsbilaget:

Kommende møder:
 DEG-B og DEG-L fælles bestyrelsesmøde den 2. maj 2017 kl. 17-18.30, Aalborg Kongres & Kultur
Center, herefter fælles spisning
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DEG-B konstituerende bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 11.30-12.00, Aalborg Kongres & Kultur
Center
DEG-B bestyrelsesseminar 2017 den 7. juni 2017 kl. 10-16, (sted tilgår)




FU-møde den 16. august 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
DEG-B bestyrelsesmøde den 30. august 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal




FU-møde den 8. november 2017 kl. 10-11, Ny Vestergade 17, 2. sal
DEG-B bestyrelsesmøde den 22. november 2017 kl. 10-12, Ny Vestergade 17, 2. sal, efterfølgende
julefrokost (sted tilgår)

4

