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Lemvig Gymnasium, den 13.marts 2018
Bo Larsen, Christina Bojesen og Kim Bisgaard samt revisor Richard Hansen deltager i mødet.

Referat
1) Årsrapport 2017.
Årsrapport fremlægges af revisor Richard Hansen
Bilag 1 vedlagt – indeholder årsrapport, revisionsprotokollat, bestyrelsestjekliste samt
bestyrelsens stillingtagen.
Kort snak og kommentar til punktet om arbejdstidens anvendelse og de tal og
udregninger, der ligger bag.
Erik Flyvholm spørger til fordelingen mellem vores lån på fast forrentet, variabelt
forrentet og med rentemax. Rektor finder oversigten frem og sender til bestyrelsen.
Rektor udtrykker bekymring over hvordan det fremover kan komme til at se ud med
besparelser frem til 2020. På bestyrelsesmødet inden sommerferien vil rektor gerne
fremlægge et overblik over økonomien i 2019.
2) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport.
Bestyrelsen bemyndigede sekretær Jette Nicolajsen til på bestyrelsens vegne at signere
den elektroniske indberetning digitalt
3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
Jens Pedersen: Folkeskolen har været med til afvikling af generalprøver af elektronisk
prøver ved skriftlig fremstilling. Det gik ikke lige efter planen. Rigsrevisionen har slået ned
på at vikarforbruget er steget med 47% siden folkeskolereformen i 2013 – og at det for en
stor dels vedkommende er uuddannede vikarer, der benyttes. Det er en tankevækkende
udvikling. Elevoptaget i 10.klasserne er Jens Pedersen både overrasket og skuffet over.
Der er næsten sket en halvering i forhold til sidste år (fra 70 til 35 elever til skolestart i
2018). Formodningen er at flere vælger efterskolerne, men det er ikke bekræftet.
Elevtallet er faldende i vores område.
Erik Flyvholm: Der er etableret et nyt byråd med en god blanding af gengangere fra sidst
og en del nye ansigter. Der er gang i mange ting i kommunen, bl.a. 2x100 års jubilæum.
Først her i foråret for Henning Gantriis og senere til oktober for nobelpristager Jens
Schou, der fylder 100 år.
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Virksomheden Plastix har lige fået 12.5 millioner fra den grønne fond som de skal i gang
med at investere i forhold til at udvikle bæredygtig behandling af plastikaffald. Det kan
evt. tænkes ind som samarbejdspartner i undervisningen.
Helt nyt: Naturstyrelsen har meldt ud, at de laver om i strukturen og hvad det får af
betydninger ved Flyvholm ikke. Spændt på hvad forandringerne kommer til at betyde
Der er kommet lidt mere gang i kommunens Unge Forum og der er etableret
ungdomshus, HULK.
Kommunen har taget initiativ til at promovere egnen for unge fra Lemvigegnen, der er
under uddannelse i Hovedstaden. Målet er at få de unge til at flytte tilbage.
Ricky Pedersen: Det går over stok og sten. Resultaterne fra eleverne store opgave, SRP, er
kommet og de er gode. 2.g’erne er i gang med SRO og 1.g’erne skal i gang med DHO. Der
har været afholdt et PR-møde med snak om Professionel kapital – SU-udvalget skal til
Aalborg på tirsdag i forbindelse med projektet.
Nanna og Andreas: Kælderprojektet er i gang – det drejer sig om at lave et område for
elevrådet dernede. Elevrådet har været i kontakt med Danske gymnasieelever og
Sammenslutningen af handelsskolelever. Man har gode kontakter til foreningerne, men er
dog ikke medlemmer. Det er stadigt svært at rekruttere medlemmer til elevrådet, og der
arbejdes på at finde nye måder at rekruttere elever til elevrådet på. Erik Flyvholm spørger
elevrådet: Deltager folk i arrangementerne, er man social og med i fællesskabet?
Elevrådet synes at der er god opbakning, også på tværs af årgangene. Der er et godt
grundlag for det sociale.
4) Årets gang på Lemvig Gymnasium
Rektor orienterer om lockouten. Lemvig Gymnasium var ikke udtaget til strejke af GL. Der
er nogle uorganiserede medarbejder, der fra den 10. april vil skulle møde på arbejde. Det
meste af ledelsesgruppen er ikke omfattet. Det planlægges at gennemføre hvad der kan
gennemføres. Men fx forårskoncert og gallafest kan ikke afholdes.
Årets modeshow løber af stablen på torsdag, og det er blevet et stort og flot
arrangement.
Standup-arrangementet er afviklet. Eleverne står helt selv for det og det er et godt
arbejde de udfører.
En pædagogisk dag med Dorte Ågård har givet anledning til en diskussion af en anden
brug af pc’ere og it i undervisningen, så det ikke bliver en distraktionsfaktor i
undervisningen? Der skal laves nogle regler fra centralt hold. Mobiltelefoner har også
været oppe at vende. Særligt i gruppearbejdet kan mobiler og pc være en hindring for
gode arbejdsforhold. Nyt regelsæt træder i kraft efter sommerferien og vil blive
præsenteret på bestyrelsesmøde i juni.
Karrierelæring – nye begreb, der er kommet ind i forbindelse med gymnasiereformen
2017 (bilag rundsendt, se også http://www.lemvig-gym.dk/karrierelaering/ ). Rektor
orienterer.
Rektor foreslår, at der fremover vil være deltagelse af en lærer eller to, der vil fortælle om
enten deres fag eller også om noget aktuelt, de er i gang med. Forslaget modtages positivt
at bestyrelsen.
Professionel kapital – vi har meldt os til en opfølgning på dette projekt, selvom vi havde
en meget fin tilbagemelding på professionel kapital. Kører frem til foråret 2019 – hvad kan
vi gøre for at minimere stress? Hvad gør vi godt i forhold til at skabe et godt arbejdsmiljø.
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Kort orientering om nye regler for betaling for undervisningsmidler og betaling for
deltagelse i ekskursioner. Lemvig Gymnasium lever op til gældende regelsæt, men vi skal
være opmærksomme på at drøfte ændringer med eleverne.

5) Gennemgang af forretningsordenen – se link http://www.lemviggym.dk/fakta/bestyrelsen/ .
Ændring af vedtægt for Lemvig Gymnasium.
Ændringen vedrører udpegning af bestyrelsesmedlem. Bilag 2
Ændringen blev vedtaget
6) Ansøgertal
Der kommer 96 elever til stx, 30 elever til hhx og 10 til eud/eux. Overordnet set er der
tilfredshed med elevtallet.
7) Status på nye ungdomsuddannelser
Rektor orienterer om, at vi har fået afslag på vores ansøgning om en EUXlandbrugsuddannelse i samarbejde med UCH. Vi håber, at vi får en mulighed for at søge
igen senere.
Bestyrelsesformanden og rektor har talt sammen med folkene ved Klimatoriet og VIA om
uddannelsen af forsyningsingeniører. De skal bestå et adgangskursus, og målet var, at vi
på gymnasiet ville kunne står for undervisningen. Vi må desværre ikke udbyde disse
enkeltfagspakker, da det ligger hos VUC.
Bestyrelsesformanden fremlægger ideen om at vi skal til at udbyde en med geovidenskab,
da det vil ligge naturlig forlængelse af etableringen af Klimatoriet. Forslag om, at der til
bestyrelsesmødet i maj får en oplægsholder udefra til at komme og fortælle om faget
geovidenskab. Diskussion omkring hvordan gymnasiet skal arbejde sammen med alle de
nye tiltag, der kommer på egnen som følge af Klimatoriet.
8) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 3.
Diskussion omkring hvordan vi får flere penge i kassen. Ideer var fx at lade overskuddet
fra musical gå til Lemvig Gymnasiums Venner.
9) Evt.
Bestyrelsesformanden takker Bent Wolder Mortensen for hans fire år i bestyrelsen og for
engagementer i det lokale uddannelsesudvalg. Bent Wolder kvittere med at takke for at
have været med og det gode samarbejde, han altid har oplevet i bestyrelsen.

Referent: Vicerektor
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