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Lemvig Gymnasium, den 5. december 2018
Desuden deltog rektor Bo Larsen, vicerektor Christina Bojesen og afdelingsleder Kim Bisgaard
Dagsorden
1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere)
a. Ricky Pedersen: Skolefest og musical – en succes. Hyttetur- og studieretningsdag
for 1.g’erne i næste uge. Der er blevet lavet SRP-formuleringer og 3.g’ene går fra i
denne uge for at skrive. Der er en julefest sidste skoledag før ferien, hvor også
tidligere elever er velkomne.
b. Kim Bisgaard: HHX-afdelingen skal bl.a. dyste med Struer Statsgymnasium i bl.a.
idræt og marketing. På EUD/EUX får besøg af Struer Statsgymnasium, UCH og
Ringkøbing-Skjern, hvor der også skal dystes.
c. Jens Pedersen: Der arbejdes med Optagelse.dk – det giver nogle udfordringer i
forhold til UPV’erne (uddannelsesparathedsvurderinger). Der er nogle systemer,
der ikke helt taler sammen. Skolen er i gang med udviklingen af et
Smartskillsforløb, bl.a. sammen med UCH - 7. klasserne har været til et
smartskills-forløb på UCH. Skolen har haft det laveste optag til
børnehaveklasserne nogensinde.
d. Elevrepræsentanter: Der er blevet fastsat et nyt elevråd (7 i alt). Morten er ny
formand. Et tilbud om at deltage i en aften med gratis mad og fællesskab
arrangeret af Madfællesskabet fik 40 tilmeldte elever. Et flot fremmøde til et godt
tilbud. Elevrådet er i gang med at etablere et klimaudvalg. Der er allerede vist
interesser fra elever. Lærere og andre personalegrupper skal også med i
klimaudvalget. ETU er i gang, og 3.g’erne har svaret på spørgeskemaet. Der er
planlagt klasserepræsentantskabsmøde i løbet af december med 1.+2.g’erne.
e. Michael Bøss: Er aktiv i Foreningen Balance Danmark, der arbejder på at styrke
vækst og udvikling i hele Danmark.

2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.
a. Rektor fortæller om hvad der er sket siden sidst på Lemvig Gymnasium.
Nyhedsbrev blev udsendt før mødet.
b. Opsigelse fra en af vores lærere – der er slået stilling op på gymnasiejob.dk
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c. Vi er i gang med ETU – elevtrivselsmåling med spørgeramme fra
Undervisningsministeriet
3) Oplæg om studievejledning og fastholdelse v/studievejleder og lærer Elisabeth Moltke
a. Elisabeth Moltke fortæller om studievejledningens mange opgaver, der hjælper
og støtter eleverne.
4) Forventet resultat 2018. Orientering
Rektor orienterer om forventet resultat. Der er nogle udfordringer i forhold til ændringer
af vores tilskud til hhx. Vi kan regne med et underskud på 1,1 million i 2018. Skolen har en
pæn likviditet, men underskud flere år i træk er uholdbart. Underskuddet skal dækkes af
likviditeten. Rektor ser ikke andre muligheder, og bestyrelsen er enig.
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.
5) Budget 2019. Bilag 1.
Rektor fremlægger budget 2019. Der skal spares markant for at nå resultatet (underskud
på 400.00), og besparelserne vil ramme alle medarbejdergrupper. Rektor vil sammen med
den øvrige ledelse begynde dialog med medarbejderne om konsekvenserne af budget
2019.
Bestyrelsen godkender undtagelsesvis med de 400.000 i underskud og med den
påtegning, at bestyrelsen beder rektor om en plan for at budget i 2020 igen kan ramme
nul. Planen fremlægges for bestyrelsen på et senere tidspunkt når søgetallene for
skoleåret 19/20 er kendt.
6) Opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin. Bilag 2.
Bestyrelsen godkender opgørelsen.
7) Ny fraværsbekendtgørelse.
Rektor orienterer bestyrelsen om de nye fraværsregler, der trådte i kraft den 22. oktober
2018. Kort snak og indspark om de nye fraværsregler. Bestyrelsen har tillid til at skolens
ledelse og lærere kan administrere den.
8) Evaluering af grundforløbet på STX og HHX. Bilag 4.
Punktet udskydes til næste gang.
9) Ferieplan 2019/2020. Bilag 5.
Ferieplanen godkendes.
10) Evt.
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