
 

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

Ole Zinck, Cheminova 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune - afbud 

Michael Bøss, Aarhus Universitet 

Bent Wolder Mortensen, HK 

Jens Pedersen, Christinelystskolen 

Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant - afbud 

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Laurits Meier Tolstrup, elevrepræsentant 

Josefine Helene Schlosser, elevrepræsentant 

 

 

Lemvig Gymnasium, 1.juni 2017 
 

Tilstede var også rektor Bo Larsen, vicerektor Christina Trolle Bojesen og afdelingsleder Kim Bisgaard 

Referat 

1) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere) 
a. Jens Pedersen: I gang med at implementere Lemvig Kommunes digitaliseringsstrategi – 

alle elever fra 0.-6.klasse få egen pc – i 7.-10. en pr. hver anden. Problemer med server 
og netværk, der ikke kan fungerer optimalt. I Flyvholms fravær: Lederforum: 
Økonomiorienteringen – det går godt med den kommunale økonomi. Det ser sundt ud. 
Faldet i børnetallet er stoppet – det er positivt selvom det er på et lavt niveau 

b. Elever: Elevrådet har været på hyttetur for at gentænke elevrådet. Der er blevet lavet en 
ny struktur for Elevrådet med bl.a. et nyt tiltag med et klasseråd, for derigennem at 
forsøge at styrke elevdemokratiet. Klasserådet skal være kontakten til elevrådet. 
Elevrådet har været på inspirationstur til Støvring Gymnasium, der har et meget aktivt 
elevråd.  

c. Lærerne: Vi har en minister, der har travlt. Hun vil have det faglige niveau undersøgt og 
også undersøge karakterskalaen – der kommer flere ting end blot reformen, som 
lærerne skal forholde sig til de kommende år.  

d. Kim Bisgaard om det nye tiltag i forhold til at promovere erhvervsuddannelserne for 
folkeskolens overbygningsklasser i kommunen.  

 
 

2) Årets gang på Lemvig Gymnasium, herunder status for arbejdet med gymnasiereform. 
Rektor orienterer:  

a. Der er gang i eksamen, hvor den skriftlige eksamen er blevet delvist digitaliseret.  
b. Ansættelsessituation – fire lærere er ansat næste år, to vikarer i spansk og engelsk, en 

timelærer i erhvervsjura og en fastansat med dansk og billedkunst.  
c. Bekendtgørelsen er endelig kommet ud, så vi kender lovgrundlaget for den kommende 

reform. Vi er rigtig glade for at der er blevet blødt op på mulighederne for samlæsning, 
da det er noget vi som lille gymnasium, har stor glæde af.  

d. Der er gang i mange nye og spændende ting på EUD/EUX-området. Størst fokus har 
udbuddet af økonomiforløb til kommunens overbygningsklasser. Der er også regional 
støtte til at give det praktikpladsopsøgende arbejde et løft i det kommende år. Også en 
nytænkning af EUS (tidl. HGS) er undervejs.  

e. Undervisningsministeren kommer til området i forbindelse med Uddannelsesdebatten i 
Nissum. På vejen hjem er der lagt et besøg ind på Struer Gymnasium, og vi er inviteret 
med. Rektor, bestyrelsesformanden og borgmesteren + en gruppe elever skal med.  
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f. Supervisionsforløbet er overstået og lærerne har været glade for at deltage.  
 

3) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017.  
a. Rektorer orienterer 
b. De ansatte er orienteret om, at det kan blive nødvendigt at skrue på 

forberedelsesfaktoren, hvis økonomien for 2018 ser ud til at stramme til.  
 

4) Analyse af den geografiske tilgængelighed til de nuværende erhvervsgymnasiale udbud. Bilag 1. 
Præsentation og oplæg v/rektor. 

a. Diskussion om de unges søgemønstre og spørgsmålet om evt. nye uddannelser til Lemvig 
Gymnasium (tal fra UU rundsendt af rektor forud for mødet). Enighed om at gymnasiet 
har godt fat i de unge med naturvidenskabelig interesse. Den grønne linje, som vi havde i 
mange år i samarbejde med UCH, kunne rektor godt tænke sig at starte op igen som 
EUX-linje. Grundforløb på udvalgte erhvervsuddannelser kan være en mulighed, men 
elevgrundlaget er småt og vigende. 

b. Konklusion fra bestyrelsesformanden: Vi skal tale videre om alt dette på en strategidag i 
september, hvor vi også kan få belyst sagen yderligere.  
 

5) Implementeringsplan for gymnasiereformen.  
Præsentation v/rektor 

a. Der er gennemført samtaler med alle faggrupper og de nye læreplaner er diskuteret med 
dem.  

b. Rektor gennemgår implementeringsplanen (dokumenter udsendt som bilag). Vi kan se 
frem til en reform med ambition om et fagligt løft, ambition om mere målrettede 
studenter og flere elever med studieretning inden for naturvidenskab og sprog.  
 

6) Indberetning angående kønsfordeling i bestyrelse og ledelse. 
Rektor har indberettet, og der er tale om status quo i forhold til bestyrelse og ledelse.  
 

7) Rektors resultatlønskontrakt 2017-18. 
a. Skal først behandles til mødet i september, men man kan komme med input. Sendes til 

Ole Zinck. 
 

8) Mødedatoer for det kommende år – herunder fastlæggelse af strategidag i efteråret. 
Forslag til mødedatoer: 6/9-17, 6/12-17, 13/3-18, 31/5-18. En ny bestyrelse skal konstitueres 1. 
april 2018. 

 
9) Evt. 

a. Michael Bøss bliver klummeskribent på Jyllandsposten når han går på pension. Han vil 
meget gerne have input i forhold til problemstillinger, særligt måske hvis det vedrører 
Vestjylland.  

b. Bestyrelsesformanden takker de to elevrepræsentanter for deres indsat og understreger 
vigtigheden i, at de deltager og giver deres input fra hverdagen som elev.  

 

Referent: Vicerektor 
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