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Referat fra bestyrelsesmødet på Lemvig Gymnasium, den 30.marts 2016

Bo Larsen, Christina Bojesen og Kim Bisgaard samt revisor Richard Hansen deltog også i mødet.
Mødet starter med en let frokost.
Dagsorden
1) Årsrapport 2015.
Årsrapport og revisionsprotokollat blev fremlagt af revisor Richard Hansen.
Årsrapport og revisionsprotokollat blev godkendt og underskrevet.
Under gennemgang af årsrapporten blev rektor bedt om at komme med en oversigt over hvad der
er videre er sket med de 15 elever som forlod gymnasiet uden at fortsætte med en anden
gymnasial uddannelse.
2) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport.
Bestyrelsen bemyndigede sekretær Jette Nicolajsen til på bestyrelsens vegne at
signere den elektroniske indberetning digitalt.
3) Udbudsrunde for erhvervsuddannelser (opr. pkt. 7 ifølge dagsordenen)
Rektor Bo Larsen orienterede om arbejdet med at få flere erhvervsuddannelser til
egnen i samarbejde med kommunen. Der har været indledende dialog med både UCH
og EUC Nordvest om mulighederne for et lokalt udbud af tekniske
erhvervsuddannelser. Enighed i bestyrelsen om at det er fornuftigt at arbejde på at få
en større erhvervsskole til at forlægge grundforløb 1 eller 2 til gymnasiet.
Afdelingsleder Kim Bisgaard orienterede om der er søgt om at få hovedforløbet inden
for Event-koordination til Lemvig Gymnasium.
4) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).
Der bliver 3 10.klasser på Christinelyst næste år.
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Kommunen arbejder med mange initiativer som bl.a. Uddannelsesdebatten i Nissum,
Nissumfjord og Geopark-projekter, et offentligt-privat partnerskab med en række
virksomheder med titlen: ”Din jobfremtid ligger i Vestjylland”
Michael Bøss er blevet opfordret til at stille op til organisationen ”Staten i Danmark”,
samt være med kulturministerens idéseminar om Danmarkskanon. Efteråret vil være
præget af møder rundt om i landet og det foreslås, at et af møderne kunne ligge på
gymnasiet i et samarbejde med Museet for Religiøs Kunst.
Lærerne berettede om de forskellige opgaver, eleverne har været igennem siden
sidst: SRP, AT, og at gymnasiet har haft besøg af praktikanter fra Aarhus Universitet.
Desuden har der været afholdt et forrygende modeshow. Og alle lærerne har været til
MUS.
Eleverne har afholdt en vellykket aften med stand up, og så arbejdes der på at give
elevernes fredagscaféer, kaldet Suna, et nyt indhold fra næste skoleår.
5) Årets gang på Lemvig Gymnasium ved BL
Orientering og det kommende budget og årets optag
Studieretningsprojekter på både stx og hhx har fået fine resultater - over
landsgennemsnit 7.0 og 7.8
Fællesarrangementer, stand up og upcoming. (herunder dialog med SPS om hash)
Talentprojekter på skolen i år: ATU og Outbreak
Der er blevet en mindre i ledelsen efter Johannes´ afgang – Kim Bisgaard har
overtaget mange af Johannes’ funktioner.
Der har været dialog om et stisystem sammen med Christinelyst, stien kommer
bl.a. til at løbe langs gymnasiets sportsplads.
Danskundervisning for flygtning/indvandrere
Fleksibelt IT-værksted
Hele skolens personale tager på studietur til Lübeck fra den 15.-17.april 2016. På
turen arbejdes der med de ansattes input til skolens strategiproces. De ansatte
besøger A.P. Møller skolen som inspiration til arbejdet.
Der er gennemført den tilbagevendende tur til Tynset med IdrætB-elever og der
har været udveksling med Aschaffenburg.
Kunstforeningen Limfjorden har afholdt forårsudstilling i påsken.

6) Ansøgertal
Der er 106 ansøgere til STX (131 i 2015 og 45 (31 i 2015) ansøgere til HHX. Det er
meget tilfredsstillende, at ansøgertallet for HHX har været stigende siden fusionen.
Til EUD/EUX er der 15
Desuden er der 11 elever, der begynder på studieåret på EUX i august 2016.
7) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner.
Regnskabet blev godkendt.
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8) Ferieplan 2016/2017.
Bestyrelsen godkendte ferieplanen.
9) Evt.
Ministeriet har indført skærpede retningslinjer omkring refusion, gaver osv. Der er
udarbejdet en ny skrivelse om, hvordan gymnasiet håndterer dette. Den sendes ud
sammen med referatet
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