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Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 11. juni 2014

Afbud: Merethe Knudsen

1. Præsentation og konstituering
Bo Larsen bød den nye bestyrelse velkommen, hvorefter der var en præsentationsrunde.
Ole Zinck blev enstemmigt valgt til formand for bestyrelsen. Det blev endvidere besluttet, at der skal
foretages en ændring i vedtægterne, så der på det næste bestyrelsesmøde kan vælges en
næstformand.
2. Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
Intet.
3. Årets gang på Lemvig Gymnasium
Bo Larsen redegjorde for følgende punkter
 Der er igangsat et arbejde med at skaffe overblik over arbejdsgangen og arbejdsfordelingen
på kontoret og i ledelsen gennem etableringen af et årshjul. Dette arbejde forventes at
resultere i, at der i de kommende år vil kunne ske en effektivisering af administration og
ledelse.
 Signe Mølby er udnævnt til ny pædagogisk leder (Bo Larsens tidligere funktion).
 Lærerne har haft en pædagogisk dag, hvor de fik en introduktion til Netwerk. Formålet var at
øge opmærksomheden på den gruppe af elever, der kan have svært ved at etablere sociale
relationer med klassekammerater. Hvis man er interesseret i yderligere oplysninger, henvises
der til www.projektnetwerk.dk.
 8 lærere stopper, mens 4 nye ansættes, hvorefter der vil være 78 ansatte på Lemvig
Gymnasium. Årsagen til, at 8 stopper, mens kun 4 nye lærere ansættes, er, at flere af de
afgående lærere havde et reduceret antal timer, og at skolen er gået en klasse ned. Med
hensyn til ansættelser kunne Bo Larsen meddele, at der havde været et forskelligt antal
ansøgere afhængigt af, om der blev søgt i ”mangelfag” som f.eks. matematik eller i fag med
mange ledige kandidater som f.eks. de humanistiske fag.
 Gallafesten gik meget fint, og TV MidtVest dækkede oven i købet begivenheden.
 HG-elevernes modeshow forløb ligeledes fint med et stort publikum.
 Tilmelding af nye elever: status er 108 STX, 21 HHX, 11 HG1, 11HGV og 2HGS (HGV og
HGS læses i samme klasse). Der forventes flere HG-elever inden start 15. august.
 Skolen arbejder med at fastlægge en ny alkoholpolitik i forbindelse med studieture, og
samtidig arbejdes der med at gennemføre en rygepolitik, hvor Lemvig Gymnasium bliver
røgfri matrikel. I forlængelse heraf bemærkede Erik Flyvholm, at et busstoppested bliver
brugt som rygeskur, hvortil Bo Larsen svarede, at skolen er opmærksom på dette problem.
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Der er dimission for HG fredag den 20. juni kl. 15.30 – 17.00, og for STX og HHX er der
dimission fredag den 27. juni kl. 10.00 – 12.00. Bestyrelsen er naturligvis velkommen til at
deltage.
Angående OK13 vil Bo Larsen og Ole Dalsgaard Nielsen foretage en evaluering af skolens
lokale udformning af OK13, ligesom Bo Larsen løbende deltager i konferencer om OK13.
På sigt kan der ske ændringer i den lokale implementering af OK13. Gymnasiets ledelse
følger udmeldingerne fra Undervisningsministeriet og er naturligvis indstillet på en ordning,
der er i overensstemmelse med OK13.

4. Forretningsorden for Lemvig Gymnasium
Der blev gjort opmærksom på enkelte sproglige fejl i udkastet til ny forretningsorden. På det næste
bestyrelsesmøde vil et nyt udkast blive præsenteret (jævnfør punkt 1 ovenfor angående ændring af
vedtægterne).
5. Budgetopfølgning
Bo Larsen oplyste, at økonomien udvikler sig fornuftigt. Ganske vist vil der i forbindelse med
skoleårets afslutning være en større overtidsudbetaling end forudsat i budgettet, men det ændrer ikke
ved, at skolen efter alt at dømme kommer ud af regnskabsåret med et overskud. Der er endvidere en
fin likviditet.
I forlængelse heraf var der spørgsmål angående de forskellige former for taxametertilskud, og
Michael Böss spurgte til de økonomiske konsekvenser af et eventuelt karakterkrav ved optagelse på
de gymnasiale uddannelser. Til det sidste svarede Bo Larsen, at et optagelseskrav på mindst
karakteren 7 vil være problematisk, mens et mindstekrav på karakteren 4 vil være uden nævneværdig
betydning, og at den nuværende uddannelsesparathedsvurdering er et fint redskab til at vurdere, om
elever skal optages.
6. Ligestillingstiltag
Bestyrelsen godkendte den fremlagte politik for kønssammensætning.
7. Elevundersøgelse om fusion og handlingsplan
Elevundersøgelsen, der kan ses på skolens hjemmeside (www.lemvig-gym.dk), viser, at fusionen er
kommet godt fra land. Dog kan der stadig ske forbedringer, og i den udarbejdede handlingsplan
forsøger skolen at komme med bud på, hvordan disse forbedringer kan realiseres. Endvidere arbejdes
der med at formindske elevernes ventetid i forbindelse med frokostpausen. Bestyrelsen godkendte
handlingsplanen.
8. EUD-reformen
Skolen har fået godkendelse til at udbyde EUX, der er et 2-årigt grundforløb, som giver adgang til
både erhvervsuddannelser og til videregående uddannelser. Indholdet i EUX er stadig uafklaret, og i
det hele taget er indholdet i erhvervsuddannelsesreformen ikke fastlagt i detaljer. Med hensyn til det
særlige 10.klasses forløb EUD10 blev det understreget fra skolens side, at man gerne vil medvirke
med inputs til indholdet.
9. Ferieplan 2014-15
Bestyrelsen tog ferieplanen til efterretning.
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10. Input til resultatlønskontrakten 2014/2015
Bo Larsen gennemgik de udsendte punkter, og på baggrund heraf diskuterede bestyrelsen den videre
proces og eventuelt andre punkter til kontrakten. Ole Zinck konkluderede følgende: det enkelte
bestyrelsesmedlem opfordres til at komme med inputs, og efterfølgende udarbejder Ole Zinck og Bo
Larsen et forslag til resultatlønskontrakt, som Ole Zinck vil præsentere på det næste
bestyrelsesmøde.
I forlængelse af dette punkt foreslog Ole Zinck et seminar for bestyrelsesmedlemmerne, hvor der
ville være lejlighed til i helikopterperspektiv at se på skolens udfordringer i de kommende år.
Michael Böss supplerede med, at det også ville være oplagt at inddrage hele dannelsesbegrebet i et
sådant seminar. Det blev aftalt, at bestyrelsesseminariet forsøges placeret i maj 2015.
11. Bestyrelseskonference 2/10 2014
Ole Zinck og Bo Larsen ønsker at deltage. Skolen sørger for tilmelding.
12. Eventuelt
Angående fastlæggelse af tidspunkter for de kommende 4 bestyrelsesmøder udsender Bo Larsen en
doodle.
Referent: Johannes Kjærgaard
15.06.2015

