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Lemvig Gymnasium, den 28. maj 2019

Desuden deltog rektor Bo Larsen, vicerektor Christina Bojesen og afdelingsleder Kim Bisgaard
Dagsorden
1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
Susanne Sommerlund: Der er kommet et nyt speciale i digital handel til virksomheder, der
gerne vil have noget mere digitalt ind. Der er identiske overgangskrav, så der ikke skal
tages ekstra kurser for at komme på hovedforløbet.
Jens Pedersen: På kommunalt niveau arbejdes der på et nyt trivselsværktøj sammen med
bl.a. UVM. På skoleniveau i Lemvig kommune bliver det nye store indsatsområde læsning.
Ricky Pedersen: Pædagogisk eftermiddag i Office365. PR-møde straks efter dette møde.
Kim Bisgaard: Der er fundet et nyt medlem til det lokale uddannelsesudvalg. Udvalget
konstitueres ved næste møde.
Morten Brixen: Eleverne er i eksamensmode. I elevrådet har man arbejdet med en
mentorordning og en idé om at have elevhjælp i lektiecaféen som supplement til
lærerhjælpen. Tilbagevendende udfordring er at der skal rekrutteres nye medlemmer til
elevrådet.
Erik Flyvholm: Uddannelsesdebatten den 5.-6. september. Ole Pedersen stopper og der er
opslået en stilling som direktør for familie-og kulturudvalget. I KL afventer man det
kommende folketingsvalg. Sidste etape af arbejdet med handelsskolens bygninger er i
gang. Licitationen til Klimatoriet er i fuld gang.
2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
Rektor orienterede om
-

Forløbet med Digital Prøvevagt/ExamCookie (som skolen ikke bruger) og eksamen
Finansministeriets embedsmænd har holdt kontorseminar med besøg i Lemvig og
Struer
EU-parlamentsvalg, sidste skoledag, gallafest, pædagogisk dag, faggruppesamtaler,
jubilæumsfest (den 16. november 2019), kunstfilm, iværksættermesse 14. juni (75
elever fra 7. klasse på Christinelyst)
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-

-

-

IT-fællesskabet (DitSC) fortsætter i hvert fald indtil udgangen af 2020 og er i god
gænge med at effektivisere. Vi får brug for mere support da skolen efter ferien kun vil
have én datavejleder på skolen
EUS: Skolen har de seneste år oprettet EUS-forløb for stx-studenter. Dette har givet
underskud, og skolen vil fremover henvise til digitale forløb. Forløbet er reduceret til
5 uger, og der var sidste år kun tre elever til EUS.
Nyt kunstværk (Knud Eel-maleriet doneret af Nordea), som bestyrelsen inviteres til at
se efter mødet

3) Budgetopfølgning pr. 30/4 2019. Bilag 1
Rektor gennemgår budgetopfølgningen, som blev taget til efterretning.
4) Ansøgertal EUD/EUX, herunder bestyrelsesbeslutning angående oprettelse.
Der var enighed i bestyrelsen om at det er vigtigt at fastholde et bredt udbud af
uddannelser i Lemvig, og derfor opretter skolen GF1/2 også næste år trods lavt søgetal.
5) Tilsynsbrev om timeflow på EUD/EUX. Orientering.
Der er lavet en indberetning til ministeriet. Vi har rettet op på tingene ved at tilføre flere
timer til fagene og er i mål med en løsning fremadrettet. Mange erhvervsskoler er under
det krævede timetal.
6) Selvevaluering 2019. Bilag 2.
Rektor gennemgår årets selvevaluering, som ikke gav anledning til kommentarer ud over
at der også skal arbejdes med at synliggøre den del af kvaliteten der ikke umiddelbart kan
måles.
7) Rektors resultatlønskontrakt 2019/2020.
Der er kommet en ny overenskomst, som afskaffer lønrammer og centrale bindinger på
resultatlønskontrakter for rektorer. Rektor skal fremover forhandle sin løn direkte med
bestyrelsen. Formanden vil gerne sætte sig ind i de nye regler og på næste møde skal der
tages en beslutning angående resultatlønskontrakt for rektor.
8) Mødedatoer det kommende år.
Forslag:
4/9 2019 kl. 9-15
4/12 2019 kl. 9-12
17/3 2020 kl. 12-15
3/6 2020 kl. 12-15
Erik Flyvholm er forhindret 4/9 og 4/12. Rektor kommer med forslag til nye datoer.
9) Evt.

Referent: Vicerektor

Lemvig Gymnasium - Romvej 30, 7620 Lemvig - 97 82 38 22 - gym@lemvig-gym.dk - www.lemvig-gym.dk

