Ole Zinck
Erik Flyvholm, Lemvig Kommune - afbud
Michael Bøss, Aarhus Universitet
Susanne Sommerlund, HK
Jens Pedersen, Christinelystskolen
Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant
Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant
Nanna Rytz Rasmussen, elevrepræsentant - afbud
Morten Brixen, elevrepræsentant

Lemvig Gymnasium, den 20. marts 2019
Rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Bojesen samt revisor Richard Hansen deltog i mødet.

Dagsorden
1) Årsrapport 2018.
Årsrapport fremlægges af revisor Richard Hansen
- Debat herom samt enkelte spørgsmål
- Godkendelse og underskrift
Bilag 1 vedlagt – indeholder årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste samt
bestyrelsens stillingtagen.
2) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport.
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den
elektroniske indberetning digitalt.
Bestyrelsen bemyndigede sekretær Jette Nicolajsen til på bestyrelsens vegne at signere
den elektroniske indberetning digitalt
3) Oplæg om talentforløbet Brainiac samt faget bioteknologi v/lærer Stinne Pulkkinen
Schmidt
4) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
Susanne: Nye medlemmer i LUU og man glæder sig til at komme i gang.
Jens Pedersen: Første planlægningsmøder omkring det næste skoleår. Aktuelt på
Christinelyst - 40 til 10.klasse næste år, 75-80 til 9.klasse. Der kommer ændringer i
forbindelse med tilpasning af Folkeskolereformen. Nyt er, at der kommer nye, mere
håndværksmæssige fag, der skal afsluttes med en eksamen i 8.klasse.
Morten Brixen: Elevrådet er kommet langt i sit arbejde. En snak med ledelser fra skolens
nye netværk for fusionsskoler bekræfter elevrådet i, at de arbejder i den rigtige retning.
Der er sat et Klimaudvalg i gang. Den Digitale Prøvevagt har optaget eleverne, men blev
beroliget af en orientering og samtale med rektor. Allerede nu er elevrådet i gang med at
oveveje, hvordan der rekrutteres nye medlemmer til det kommende elevråd i skoleåret
19/20.
Ricky Pedersen: SRP er givet tilbage. 3.g’erne er i gang med AT. 1.g’erne skriver DHO i
denne uge. Der var PR-møde i sidste uge og lærerne skal bl.a. skal til at følge op på den
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afholdte pædagogisk dag i januar med temaet: Formativ evaluering. Fyringerne i januar
tales der stadig om det, og det optager mange.
Michael Bøss: På de højere læreranstalter er der en udbredt utilfredshed med den politik,
der føres fra Folketingets side. Der er et misforhold mellem en dagsorden om at skulle
spare og samtidig fører sig frem på at man styrker uddannelserne.
5) Årets gang på Lemvig Gymnasium
Rektor orienterer:
Netværk med fusionsskoler
Pædagogisk udvikling og One Note - en del af 365-pakken. Vi vil bl.a. gerne bruge
redskabet til den progression, der skal være i de store skriftlige opgaver.
Paolo Nani – arrangement i samarbejde med Teaterkredsen Limfjorden
Den digitale prøvevagt
Fraværstal
Saintes-udveksling - der har netop været et hold på ni elever i Frankrig
Forårskoncert og billedkunst i april
Sag om erstatning for fald på flisebelægning
6) Ansøgertal
Der kommer 90 elever til stx, 27 elever til hhx og 5 til eud/eux.
Rektor gennemgår beregninger omkring eud/eus/eux. Økonomiske konsekvenser med
forskellige antal af optagne elever.
7) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 2.
Der er lavvande i fondens kasse, og forskellige tiltag kan tænkes for at skabe indtægter.
Der tales om at lade overskud fra elevarrangementer tilflyde fonden.
8) Elevtrivselsundersøgelsen. Bilag 3.
Rektor fremlægger ETU’en og handleplanen på baggrund af svarene.
Generel snak om hvad sådan en undersøgelse kan bruges til. Det er enighed om at det er
et dialogværktøj til at komme i dialog med elever og lærere. Spørgsmålene kan opfattes
forskelligt af eleverne og vi skal være forsigtige med at handle hurtigt på baggrund af
svarerne. Handleplanen - se bilag 3.
9) Tilsynsbrev om overgang til videregående uddannelse. Bilag er fremsendt den 6/2-19.
Skolen har fået et brev omkring at hhx, hvor vi ligger lavt i forhold til at vores elever læser
videre på videregående uddannelser. Årgangen, der måles på var en meget lille årgang på
17 elever. En del elever er stadig i området og har startet egen virksomhed osv. Vi har
lavet et appendiks til vores karrierelæringsplan med særligt fokus på hhx-eleverne.
10) Evt.

Næste møde den 28. maj, kl. 12-15 (mødet i juni erstattes af dette møde)
Referat: Vicerektor
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