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Lemvig Gymnasium, den 9. december 2015
Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 9. december 2015

1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
a. Jens Pedersen: Den evt. sammenlægning af de to skoler i Lemvig bliver der brugt
meget tid og energi på.
b. Erik Flyvholm: Udfordringerne på børnetallet er anledningen til at diskutere
skolestrukturen i Lemvig by. Politiske drøftelser om overbygningen i kommunen
fremadrettet. Den politiske proces kører nu.
c. Michael Bøss: Har været optaget af udkantsproblematikken i forbindelse med
forskellige foredrag. Vi skal være opmærksom på at vi ikke kun slås med
udkantsproblematikken i forhold til Kbh., men også i forhold til Aarhus.
d. Ricky Pedersen: Mange lærere har været til FIP, vellykket skolefest, god
julefrokost er overstået. En kommende julefest den 18.december.
2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
a. Vicerektor om Studieretningsvalg: Der bliver 5 stx-klasser fordelt på 7
studieretninger og 2 hhx-klasser på 2 studieretninger.
b. Rektor meddeler at Johannes går af til februar, så der bliver en mand mindre i
ledelsen. Kim Bisgaard, uddannelsesleder på hhx overtager mange af Johannes’
arbejdsopgaver. Bestyrelsen inviteres til receptionen den 29.januar, kl. 14. på
gymnasiet.
c. Rektor om skolefesten: Der kom omkring 400 mennesker, og vi havde en god
aften med en flot musical, der også i år var skrevet og instrueret af en af
gymnasiets egne lærere, Ricky Pedersen.
d. Rektor om sprogundervisning: Vi har stillet lokaler til rådighed til sprogskolen, så
de flygtninge, der bor i Lemvig kan få undervisning her, i stedet for at skulle køre
til Holstebro.
e. Rektor med nyt fra rektormødet: Meldingen var at der kommer et reformudspil i
løbet af 2016, dvs. at der ikke kommer en reform før 2017.
f. Rektor om Folkeuniversitetet: Gymnasiet støtter arrangementer og refunderer
billetter, hvis gymnasiets lærere deltager.
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3) Budgetopfølgning pr. 30. november 2015. Bilag 1.
Budgetregulering 2015. Bilag 2.
Orientering om forventet resultat for 2015.
a. Rektor orienterer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4) Orientering om besparelser på finanslovsforslaget 2016.
a. Rektor orienterer.
b. Der skal en proces i gang bl.a. blandt lærerne om hvor besparelserne kan hentes.
Vi håber at kunne klare det med naturlig afgang – der bliver nogle lærere, der skal
løbe hurtigere. Grønthøstermetoden bliver det næppe. Man kunne tænke sig nye
aktiviteter i huset som en mulighed.
c. Den altoverskyggende udfordring er at elevtallet falder – vi skal stadig være en
attraktiv skole for både elever og lærere, trods besparelserne.
d. Der rundsendes inden jul et udkast til budgettet, og bestyrelsesformanden får
bemyndigelse til at godkende, medmindre bestyrelsesmedlemmerne har
indsigelser. Den endelige godkendelse med underskrift sker på bestyrelsesmødet,
den 30.marts 2016. Bestyrelsen ønsker at se et budget som balancerer og ikke
giver underskud.
5) Møde i ministeriet om arbejdstidsregler.
a. Bestyrelsesformanden og rektor orienterer.
6) Tilsyn med HHX. Godkendelse af opfølgningsplan. Bilag 3.
a. Rektor orienterer om baggrunden for at denne opfølgningsplan er sat i værk.
Opfølgningsplanen gennemgås.
7) Strategiproces – nyt fra møde med lærerne 2. december.
a. Bestyrelsesformanden orienterer om, hvordan gymnasiets lærere ved PR-mødet
den 2.december arbejdede med værdier og strategiproces. Bilag fra mødet er
vedhæftet herunder.
b. Rektor og bestyrelsesformanden sætter sig sammen for at arbejde videre med
strategien. Lærerne vil igen blive inddraget i processen i april måned. Efter planen
skal strategien kunne færdiggøres og godkendes i løbet af foråret 2016, samt
implementeres i skoleåret 2016-17.
8) Evt.
a. Orientering fra elevrepræsentanten om et kommende læserbrev til Dagbladet
omkring gymnasiets nye ordning Lektiefængsel.

Referent: Vicerektor
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