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Lemvig Gymnasium, den 27. august 2014
Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag den 26. august 2014.
Bo Larsen og Torben Stig Møller deltog i mødet.

1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
Erik Flyvholm kvitterede for gymnasiets store åbenhed i forbindelse med DGI´s
landsstævne.
Erik Flyvholm bad gymnasiet være opmærksom på regionens udviklingspuljer.
Bent Wolder Mortensen var spændt på EUD reformen. Den var endnu lidt uklar og måske
med for høje krav.
Jens Pedersen havde travlt med folkeskolereformen, samt EUD 10 tilbud.
2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
Bo Larsen fortalte at det var gået godt med at få besat de ledige timer selv i mangelfag.
Han orienterede om den fratrædelsesordning der netop var indgået med en lærer.
Bo Larsen orienterede om 1. skoledag hvor al vandpjask og lignende var afskaffet og
erstattet af en ”almindelig” skolestart for 2. og 3. årgang, og en separat modtagelse af 1.
årgang. Senere på dagen var der så en lektion med fælles velkomst til alle elever med
indslag fra både ledelse, lærere og elever. Dagen sluttede med et spændende og
underholdende fællesarrangement med Emil Thorup.
Bo Larsen fortalte at det gik godt med de nye rygeregler, og fortalte at der nye regler på
vej om alkohol i forbindelse med ekskursioner og studierejser.
Alkohol i forbindelse med 2.g ekskursioner til København vil som hovedregel blive
forbudt.
Aske Sjørvad og Ester Marie Aagaard var enige i at den nye model for 1. skoledag var god,
og de havde også kun tilfredse tilbagemeldinger fra eleverne.
Nu glædede de sig til Introfesten.
3) Ændring af vedtægt for Lemvig Gymnasium.
Forslag til ændring vedlægges. Bilag 1.
Gældende vedtægt kan ses på http://www.lemvig-gym.dk/index.php?bestyrelsen
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Ændringerne blev vedtaget og vedtægten blev underskrevet af bestyrelsesmedlemmerne.
4) Forretningsorden for Lemvig Gymnasium.
Udkast til forretningsorden vedlægges. Bilag 2.
Ændringerne blev vedtaget og forretningsordenen blev underskrevet af
bestyrelsesmedlemmerne.
5) Valg af næstformand.
Bent Wolder Mortensen blev valgt til næstformand.
6) Opgørelse af klassekvotienter.
Bilag eftersendes.
Torben Stig Møller orienterede om klassekvotienterne. Lemvig Gymnasium er med 26,2
pænt under de maksimale 28, samtidig med at klasserne ikke er for små.
På det nye Hg hold er der dog kun 13 elever.
Opgørelsen blev godkendt af bestyrelsen.
7) Budgetopfølgning pr. 31. juli 2014. Bilag 3.
Bo Larsen orienterede og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
8) Gennemgang af principper for tildeling af tilskud v/Doris og Jette.
Jette Nicolaisen og Doris Hansen orienterede om de gældende takster og tilskud ud fra
bilag 6.
I lyset af at udkantstillæg og basistilskud til HSK bortfalder når fusionens
overgangsordning på de 4 år bortfalder i 2017, så Erik Flyvholm gerne at der blev lavet
scenarier for flere år frem.
9) Udmøntning af resultatlønsrapport 2013-14.
Se http://www.lemviggym.dk/picture/upload/file/Resultatl%C3%B8nsrapportLA2013(1).pdf
Bestyrelsen besluttede at Bo Larsen får udbetalt den sidste den af Lars Ebbensgaards
resultatlønskontrakt med samme % sats.
10) Rektors resultatlønskontrakt.
Udkast til resultatlønskontrakt vedlægges. Bilag 4.
Michael Böss spurgte om Indsatsområde 4: Innovation i undervisningen vil gå ud over
almendannelsen på stx.
Bo Larsen forklarede at det på ingen måde ville gå ud over det almen dannende, men at
innovation også rummer almen dannelse, og Lemvig Gymnasium har en lang tradition for
godt samarbejde med lokalsamfundet.
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Bestyrelsen tilsluttede sig udkastet, og resultatlønskontrakten udformes endeligt af Ole
Zinck.
11) Evt.
Erik Flyvholm gjorde opmærksom på at gymnasiet eventuelt kan bruge Eu- sekretariatet
til opbygning af internationale kontakter.
Bo Larsen fortalte at skolen er i gang med at evaluere det første år under OK13.
Fremlægges på næste bestyrelsesmøde
Ole Zinck fortalte om den store uddannelsesdebat i Nr. Nissum den 3. – 4. oktober.
Bo Larsen og Ole Zinck besøger Struer Gymnasiums rektor og bestyrelsesformand i
morgen.
Næste møde 26. november 2014 kl. 12.00.

Strategiseminar for hele bestyrelsen blev fastsat til den 7. maj 2015 (heldags)

Torben Stig Møller
vicerektor
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