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Referat
Desuden deltog rektor Bo Larsen, vicerektor Christina Bojesen og afdelingsleder Kim Bisgaard
1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
a. Ricky Pedersen beretter om opstart på skoleåret. Om de nye kolleger, der synes at være
faldet godt til. I uge 39 tager 2.-og 3.årgang af sted på ekskursioner og studieture.
b. Jens Pedersen beretter, at det har været en lettelse for mange lærere, at de mange
bindende mål, man arbejder med i folkeskolen nu bliver til vejledende mål i stedet.
Eleverne trives godt i Lemvig Kommune viser en landsdækkende undersøgelse. Der er
fokus på trivsel på Christinelyst, der sammen med andre skoler i DK er i gang med at et
trivselsværktøj i forbindelse med national trivselsmåling. Der er fokus på brugen af
mobiltelefoner i skoletiden. Den 12.10.2018 er der indvielse af ”Vestbyens camino” dvs.
den nye sti, som også gymnasiet har kilometer til.
c. Nanna og Morten: Der har været stor interesse for at være medlem i elevrådet. De nye
medlemmer virker engagerede og som om de har lyst til at lave noget. Nyt område er
indrettet i kælderen med sofaer og palleborde, og området har fået et navn: Oasen.
d. Michael Bøss har deltaget i et minikursus udbudt af Aarhus Universitet om
bestyrelsesarbejdet i forbindelse med nyvalg til bestyrelser. Bøss roser Lemvig
Gymnasiums bestyrelse måde at arbejde på. Ellers bekymrer man sig i
universitetsverdenen om de lave ansøgningstal til fx sprog, der kan gå hen og blive
problematisk på længere sigt.
e. Susanne Sommerlund: En undersøgelse viser, at der er en tendens til, at når man går på
EUX, så stopper man og tager ikke sidste del af uddannelsen. Rektor og afdelingsleder
informerer om, at af de to årgange, vi har haft, ville alle EUX-studenter det ene år læse
videre, hvorimod alle studenterne det andet år ville fortsætte på hovedforløbet.
f. Erik Flyvholm: Kommunen har et godt og robust budget for 2019. Der er gang i hjulene.
Aftalen i forhold til KL og regeringen er faldet godt ud til Lemvigs fordel. Satsningen
omkring Klimatoriet, hvor Klimatoriet er kommet på finanslovsforslaget med 3 millioner
de næste 4 år. Uddannelsesdebatten løber af stablen fredag/lørdag i denne her uge.
Lemvig Kommune synes, at det er noget, der skal fortsætte. Erik Flyvholm skal indvie en
ny fløj ved Aarhus Universitet: Skov-bygningen opkaldt efter Jens Chr. Skov. Kommunen
er i dialog om en samarbejdsaftale med Aarhus Universitet, hvor unge mennesker, der vil
i praktik i Lemvig kan få stillet et værelse til rådighed. Kæmper for at få udvikle
faciliteterne ved Lemvig sygehus, fx et akuttilbud.
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a. Første skoledag er forløbet godt og vi er ved at få udryddet elevernes opfattelse af at
man går i byen dagen før første skoledag.
b. Nye it-regler. Fx skal alle timer begynde med at pc’en er lukket ved timens begyndelse.
c. Grundtilskudsproblematikken arbejdes der stadig med.
d. Innovationslinjen er blevet skudt i gang – der er åbent for ansøgninger, og tilbuddet er
også sendt til HF i Nr. Nissum.
e. Der har været en supplerende undersøgelse på vores professionel kapital-undersøgelse,
da der er en udfordring med stress blandt lærerne. Resultatet viser overordnet set, at det
vigtigste for lærere er at have tid til at løse kerneopgaven. På TAP-siden handler
problematikkerne mere om en oplevelse af, at man er meget alene om
arbejdsopgaverne.
3) Budgetopfølgning pr. 31/8 2018. Bilag eftersendes eller udleveres på mødet.
a. Pga. regulering i taxametret for hhx og at vi har fået færre elever ind end vi troede
anmodes bestyrelsen om at give tiltræde til at vi går i underskud.
b. Bestyrelsen godkender opfølgningen og anmoder om at der sigtes efter et budget, der
går i nul i 2019
4) Budgetregulering 2018. Bilag eftersendes eller udleveres på mødet.
a. Rektor gennemgår tilskuds- og taxameter-ordningen. Reguleringen blev taget til
efterretning
5) Udmøntning af resultatlønsrapport 2017-2018
a. Bestyrelsen godkender resultatlønsrapporten.
6) Rektors resultatlønskontrakt 2018/2019
Der var en del input til det foreliggende udkast. Rektor og bestyrelsesformanden retter
kontrakten til, og bestyrelsen får den herefter til godkendelse.
7) Evt.
a. Gymnasiets kapacitet skal indberettes og rektor regner med at indberette status quo
b. Vi har en hhx-klasse i 1.g på 33 elever. Vi ved ikke om klassen deles ved
studieretningsstart, men loftet er på 28. Oprettelse af en studieretningsklasse med flere
elever end 28 vil kræve bestyrelsens godkendelse.
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