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Ole Zinck 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune - afbud 

Michael Bøss, Aarhus Universitet 

Jens Pedersen, Christinelystskolen 

Susanne Sommerlund, HK - afbud 

Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant 

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Daniel Vestfjord Oskarsson, elevrepræsentant 

Morten Brixen, elevrepræsentant 

 
 

Lemvig Gymnasium, den 17. september 2019 

 
Desuden deltog rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Trolle Bojesen 

Referat  

1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere) 
a. Ricky Pedersen: God start på skoleåret efter et hårdt forår. Første PR-møde sidste 

onsdag, som kunne afsluttes før tid, og derfor kan det være at vi skal til at kigge 
på indholdet af møderne. Introfesten er just overstået, og den gik som den skulle. 
Vi havde et fællesarrangement med poetry slammer Sara Hauge, og alle var 
meget begejstrede.  

b. Jens Pedersen: Lemvig Kommune har den udfordring at folkeskolen skal inkludere 
og udgiften i den forbindelse vokser. Kommunen har derfor bedt tre 
konsulentfirmaer om at give deres bud på om tingene kan gøre på en bedre (og 
billigere) måde. Elever, der visiteres til ”anbringelser” er meget dyre. Øvelsen skal 
være færdig her til januar. Der er kommet ny direktør, Lars Borst Hansen, der har 
været rundt på kommunens institutioner og hilst på.  

c. Morten Brixen og Daniel Oskarsson: Mette Mortensen var her den første dag til 
fællesarrangement. Introfesten forløb godt. Den første Suna er blevet afholdt 
med fin succes. For 1.g’erne fylder valg af studieretninger meget. I næste uge 
tager 3.g’erne på studieture og 2.g’erne tager på ekskursion. Der er kommet tre 
nye medlemmer til elevrådet.  

d. Michael Bøss: Har netop fået fornyet sin emeritusstatus fra Aarhus Universitet. 
Alle AU’s bestyrelsesmedlemmer indbydes til et møde - og man er velkommen til 
at afholde bestyrelsesmøde på universitetet.  
 

2) Årets gang på Lemvig Gymnasium.  
a. Introfesten - det største problem er måske elevernes forfest. Mange er godt i 

gang med festen allerede når de kommer. Vi er i dialog med eleverne om formen 
på festen hvert år, men problematikken er ikke afgrænset til gymnasiet – 
forældredialog er nødvendig. Den vil starte senere næste år. 

b. Jubilæumsfesten 16. november er ved at blive planlagt. Der kommer et 
jubilæumsskrift i den forbindelse.  

c. Kim Bisgaards arbejdsopgaver er ved at være fordelt, og der er blevet ansat to 
koordinatorer for hhv. HHX og EUD/EUX, Line Vestergaard og Mia Røn Kongerslev. 

mailto:gym@lemvig-gym.dk


 

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

d. Der er kommet ny minister på området. Hun har allerede ytret sig om 
fraværsbekendtgørelsen og de nye optagelsesprøver.  

e. Vi skal til at gennemføre APV, hvor vi igen bruger konceptet Professionel Kapital - 
dette indebærer også deltagelse i forskellige seminarer.  

f. Fyraftensmøde om studieretningsvalget løber af stablen på torsdag fra 16.30-
18.00.  

g. Det første nationale benchmark på trivsel er kommet - rektor viser tal fra 
ministeriets datavarehus. LG’s tal er meget fine.  
 

3) Budgetopfølgning pr. 31/8 2019. Bilag 1 
a. Rektor orienterer. Budgetopfølgningen er taget til efterretning.  

 
4) Implementering af gymnasiereformen. Præsentation af uddannelsesleder Signe Mølby 

Pors Leipold. 
a. Der orienteres om brobygning, karrierelæring, digitalisering, Formativ evaluering 

(Og hvordan One Note bruges i den proces) og Fordybelsestid (130-timers puljen). 
 

5) Ændring af vedtægt og forretningsorden. Bilag 2 
a. Referaterne skal fremover godkendes og underskrives ved hvert 

bestyrelsesmøde.  
 

6) Rektors resultatlønsrapport 2018/2019. Bilag 3 
a. Godkendt af en enig bestyrelse.  

 
7) Rektors resultatlønskontrakt 2019/2020 - ny chefaftale. 

a. Ole Zinck har fået bemyndigelse til at forhandle løn med rektor.  
 

8) Evt.  
a. Rektor vil sende en oversigt ud, hvor man kan se mange forskellige opgaver vores 

erhvervsafdeling varetager i forhold til kommunens folkeskoler (skills og 
merkantile forløb)  

 

Referent: Vicerektor 
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