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Lemvig Gymnasium, den 5. december 2014

Referat af bestyrelsesmødet fredag den 5. december 2014 kl. 9-12.
Bo Larsen, Johannes Kjærgaard og Torben Stig Møller deltager i mødet.
1) Bestyrelsens Rolle og visionen for Lemvig Gymnasium v/Ole Zinck.
Ole Zinck gennemgik vha. Power-point sine tanker om bestyrelsens arbejde, og spurgte
derefter til hvad de enkelte medlemmer ville arbejde for i bestyrelsen. Dette skulle ses
som en optakt til bestyrelsesseminaret i maj, hvor der skal arbejdes mere indgående med
gymnasiets mission, vision og strategi.
Der var enighed om, at det gælder om at bruge gymnasiet aktivt i kampen om at sikre
købstaden Lemvig med det eksisterende serviceudbud. Den demografiske udfordring
peger på, at vi skal prøve at støtte aktiviteter, der kan tiltrække elever udefra (nye
uddannelser, sportscollege og lign.), og give alle elever en god faglig uddannelse, hvor der
samtidig er fokus på det sociale miljø. Derfor skal Lemvig Gymnasium være en god
arbejdsplads for elever og alle ansatte.
Vi skal have en godt kendskab til og samarbejde med grundskolen, og de videregående
uddannelser der er i vort nærområde.
Vi skal fortsætte med at have et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv, så vore
elever kan få et godt indblik i de muligheder, der er for at arbejde og bo i Lemvig.
2) Orientering om to nye uddannelser – EUD og EUX.
Johannes Kjærgaard informerede bestyrelsen om de nye uddannelser ud fra det materiale
som gymnasiet og UU har brugt til at informere folkeskolelærere om
erhvervsskolereformen.
Bent Wolder Mortensen mindede om at vi også skulle huske at informere aftagerne af
vore elever.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
Elevrådet: Der er nedsat et nyt stort elevråd med repræsentanter fra alle uddannelser, og
der er planlagt møde med rektor hver 14. dag.
Jens Pedersen: Folkeskolen har travlt med at lave uddannelsesparathedsvurderinger for 8.
klasse.
Christinelystskolen får 50 elever i international klasse fra flygtningecentret i Thyborøn.
Christina Bojesen: Den nye alkoholpolitik har virket efter hensigten.
Aktivitetsudvalget har arbejdet med at gøre fællesarrangementer og fester gode for alle
skolens elever. Det er planlagt at der skal være mindst 1 fællesarrangement/semester der
primært sigter på de merkantile elever.
Erik Flyvholm: Kommunen har nedsat en arbejdsgruppe af Christinelystskolen og Lemvig
Gymnasium, der skal finde en struktur for den nye EUD10. Ligeledes arbejder kommunen
fortsat med tankerne om et Sportscollege for at tiltrække og fastholde de unge.
Michael Bøss: Universitetsreformer vil medføre færre studiepladser i de humanistiske fag.
Det kan evt. medføre mangel på gymnasielærere.

4) Årets gang på Lemvig Gymnasium, v. rektor:
På Danske Gymnasiers årsmøde var budskabet fra de videregående uddannelser at de
efterspurgte faglighed frem for innovation og tværfaglighed.
Gymnasiet deltager i arbejdsgrupper vedr. EUD10 og Sportscollege, basket/håndbold.
Rektor skal til møde i UVM om den fremtidige tilskudsstruktur. Problemet er at vi fra 2016
ikke kan fastholde tilskud for hver af de erhvervsfaglige uddannelser.
Det netop afsluttede studieretningsvalg er forløbet meget fint. Der var 5 elever der blev
henvist til deres 2. prioritet, resten fik alle deres 1. prioritet.
Der arbejdes med omgangsformerne mellem de tre elevgrupper, HG/HHX/STX, bl.a.
derfor 14 dages møder med Elevrådet. Aktivitetsudvalget på skolen er i gang med at
etablere fællesarrangementer med handelsskole-vinkel.

5) Evaluering af OK13, v. rektor.
Den meget positive evaluering af udmøntningen på Lemvig Gymnasium blev taget til
efterretning.

6) Budgetopfølgning pr. 30. november 2014 v. rektor Bilag 2
Orienteringen blev taget til efterretning.
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7) Budgetregulering 2014. v. rektor Bilag 1
Orienteringen blev taget til efterretning.
8) Evt.
Bent Wolder Mortensen spurgte til grundskolernes erhvervspraktik. Jens Pedersen
fortalte at det var forskellig på kommunens skoler. Christinelystskolen tilbyder
erhvervspraktik efter behov.
Tidspunktet for bestyrelsesseminaret vil blive fastsat af Ole Zinck og Bo Larsen.

Torben Stig Møller
vicerektor
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