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

Lemvig Gymnasium, den 31. maj 2018
Referat

1) Præsentation og konstituering
a. Ole Zinck fortsætter som formand og Michael Bøss bliver næstformand
b. Medlemmerne præsenterer sig for det nye medlem, Susanne Sommerlund fra HK
– og Susanne præsenterer sig selv.
2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
a. Jens Pedersen: Planlægning af det kommende skoleår. Lemvig Kommunes skoler
og institutioners Pædagogiske udelegepladser er blevet målt op af kommunen og
på den baggrund kan der søges midler til forbedringer. Der er 750.000 til
rådighed.
b. Kim Bisgaard: På EUD afvikles der på fredag en iværksættermesse i samarbejde
med folkeskolerne i kommunen. Ideen er udviklet i samarbejde med Christinelyst.
c. Michael Bøss: Deltog i Årsmødet for erhvervsskolernes og det var meget
spændende at få indblik i den del af uddannelsesverden. Michael Bøss takker for
at få denne mulighed. Rektor gør opmærksom på at det er muligt for bestyrelsens
medlemmer at komme med til ledelsestræf og årsmøder. Michael Bøss vil gerne
høre om gymnasiet benytter sig af de forskellige tilbud Aarhus Universitet tilbyder
gymnasierne (livestream, AU Update osv.), hvilket kan bekræftes.
d. Eleverne: kælderprojektet er godt i gang. Eksamen fylder meget for tiden.
Eleverne har deltaget i og diskuteret nye it-regler med PR. Og er tilfredse med
udfaldet.
e. Ricky Pedersen: PR-mødet i sidste uge var et godt møde, da mange gode ting blev
vendt: it-regler, strukturen på PR, osv. 2017-reformen giver nye udfordringer bl.a.
i forbindelse med DHO i 1.stx. Sommerfest for alle ansatte med familier den
16.juni.
f. Susanne Sommerlund: Jobpatruljen kører rundt i området og ser til de unge, der
arbejder rundt omkring og sørger for at oplyse dem om deres rettigheder.
3) Præsentation af ny iværksætterlinje (Flemming E. Madsen og Durita Djurhuus)
a. Nyt initiativ, der skal hjælpe unge med at starte egen virksomhed. At bruge faget
innovation i praksis. Håber på at få et lokale på Isværket, så aktiviteterne foregår
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et andet sted end på gymnasiet. Der er givet 100.000 kr. til projektet fra
kommunens side. Eleverne skal ansøge om at komme med i projektet.
4) Energioptimering af bygningen – redegørelse ved Jørgen Kielsholm.
a. I 2008 da Jørgen Kielsholm blev ansat på skolen begyndte han at bruge det
overvågningssystem, der allerede var etableret (KeepFocus) og herved
påbegyndtes en optimering af bygningen mht. el, vand og varme. KeepFocussystemet overvåger el, vand og varme og som advarer om, hvis der sker
forandringer.
b. Der er flere udfordringer, da bygningen er fra 80’erne og hvad deraf følger af
manglende isolering m.v. og at der varmes op med gulvvarme.
c. Mht. forbruget af el, er der blevet sat lyssensorer, standbyforbruget er blevet
kigget efter og der er etableret solcelleanlæg. Solcelleanlægget har en forventet
levetid på 20-30 år.
d. Vandforbruget faldt kraftigt, bl.a. da de gamle toiletter blev udskiftet med nye
mere vandsparende toiletter.
e. På affaldsfronten kunne Jørgen Kielsholm kunne godt tænke sig at gøre noget
mere. Økonomien i at sortere er der dog ikke. Det billigste er faktisk at hælde det
hele sammen og køre til forbrænding. Måske var her en idé til at inddrage
elevrådet og eleverne.
f. Konklusionen er, at vores forbrug falder på trods af fusionen i 2014
5) Årets gang på Lemvig Gymnasium
Rektor orienterer om eksamen, hvor det meste efterhånden foregår via
netprøver, gallafest, nye it-regler mht. mobiler og pc, datavarehuset (rektor viser
hvordan det bruges med kort samtale omkring brugen af disse data), fravær på
Lemvig Gymnasium (stabilt fravær, orientering om fraværsstatistik og skriftligt
fravær), Nobelprismodtager Jens Chr. Schou skal mindes den 10.oktober.
6) Budgetopfølgning pr. 31/5 2018. Bilag udleveres på mødet
a. Rektor gennemgår budgetopfølgningen.
7) Kvalitetssystem. Bilag 1 og 2
Baggrunden for indførelse af kvalitetssystemet og bilagene fremlægges og gennemgås af
rektor. Det drejer sig om en systematisering af hvordan vi arbejder med kvalitet og er
knyttet op til 2017-reformen. Bestyrelsen opfordres til at byde ind med andre
indsatsområder end de, der allerede er beskrevet i bilag 2. Bestyrelsen vedtager
kvalitetssystemet med bemærkninger om at få tal for alle uddannelserne med.
8) Rektors resultatlønskontrakt 2018/2019.
Rektor og bestyrelsesformanden udarbejder et forslag. Bestyrelsesformanden minder om
at vi i september har et strategimøde, hvor der også kan komme input til
resultatlønskontrakten.
9) Lemvig Gymnasiums Persondatapolitik. Bilag 3
Vicerektor informerer om GDPR og gymnasiets arbejde med at blive klar. Det vedtages at
bestyrelsen en gang om året tager persondatapolitikken op og gør status over hvordan
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det foregående år er gået.
10) Mødedatoer det kommende år.
Forslag: 5/9 2018 kl. 9-15
5/12 2018 kl. 9-12
19/3 2019 kl. 12-15
4/6 2019 kl. 12-15

11) Evt.
Michael Bøss orienterer om at Museet for Religiøs Kunst næste år har 25 år jubilæum, og
man påtænker at invitere en kunstner og vil vide om gymnasiet er interesseret i at få
denne kunstner til et fællesarrangement. Gymnasiet takker ja.
Rektor takker for gave og fremmøde ved fejringen af hans 40-års fødselsdag den 9.maj.

Referent: Vicerektor
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