
 

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

Ole Zinck 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune 

Michael Bøss, Aarhus Universitet 

Susanne Sommerlund, HK 

Mie Nordlyng, Christinelystskolen 

Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant 

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Daniel Vestfjörd Óskarsson, elevrepræsentant 

Karoline Lousdal, elevrepræsentant 
Lemvig Gymnasium, den 1.juni 2021 

 

På mødet deltog også rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Trolle Bojesen 

 
Referat 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Godkendt og underskrevet 

 
2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne 

a. Michael Bøss: Møde for bestyrelsesmedlemmer på Aarhus Universitet om et par 
måneder. Michael ser en god idé i regeringens nye udspil med udflytning af 
uddannelsespladser, men er ikke glad for at det skal være en spareøvelse på 
universiteterne.  

b. Erik Flyvholm: Synes at udflytningen lyder spændende. Lemvig er ikke lige med i 
udflytningen. Snart er der kommunalvalg, så der er en del, der skal gøres færdige 
bl.a. nyt sundhedshus. Regionen er rykket ind på Klimatoriet i forbindelse med 
oprydning af Høfte 42 og den gamle fabriksgrund. Kommunen har afleveret en 
klimaplan sammen med Realdania og Concito om at lave en samarbejdsaftale med 
landbruget og industrien. Spændende efterår med valg.  

c. Daniel Óskarsson: Sidste skoledag i dag - solen skinner og det er dejligt. Nu er det 
slutspurten og der er kommet en mere munter stemning. Og alle håber på, at det 
bliver bedre næste skoleår.  

d. Ricky Pedersen: Lærerne er også kommet tilbage for at undervise fysisk. Det er alle 
glade for. Eksamensplanen er også en stor ting for lærerne på linje med eleverne. 
Der var PR-møde i onsdags, hvor der blandt andet blev talt om 
medarbejderrepræsentanterne i Bestyrelsen og deres funktion. Der var valg i PU 
og der blev valgt en ny PR-formand: Stefan Agger. Der har været 
årsafslutningssamtaler med 1. og 2.g 

e. Mie Nordlyng: Christinelyst er godt i gang med at fusionere med Klinkby Skole 
samt lave overdragelse af 10. klasse til gymnasiet. Der arbejdes på et nyt navn, da 
det formelt er en ny skole, der begynder efter sommerferien.  

f. Susanne Sommerlund: Er optaget af det faglige udvalg for handel og 
trepartsaftalen samt indsatsen for at få godkendt lærepladssteder. Hvordan 
matcher man elevsteder og elever. Frafaldet på skolerne skal nedbringes. Det 
handler også om hvordan man måler frafaldet.  
 

3) Årets gang på Lemvig Gymnasium 
a. Orientering om bl.a. dimission, klimaundervisning, speeddating for eud/eux, en 3. 

plads i en sprogkonkurrence for skolens sproglige elever, nyansættelser, 10. klasse 
(47 elever), landbrugsuddannelsen er et nyt samarbejde med Agroskolen i 
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Hammerum og Herningsholm med opstart i 2022. Erik Flyvholm synes det er en 
glædelig nyhed.  

4) Budgetopfølgning pr. 30. april 2021. Bilag 1. 
a. Rektor orienterer. Der er ingen kommentarer til gennemgangen.  
 

5) Selvevaluering. Bilag 2. 
a. Rektor gennemgår de forskellige parametre, selvevalueringen bygger på og 

gymnasiet handleplan.  
b. Bestyrelsen har altid mulighed for at ønske at få trukket forskellige data frem i 

selvevaluering.  
 

6) Evt. vedtægtsændring og gennemgang af forretningsorden. 
Vedtægt og forretningsorden kan ses på vores hjemmeside 
Bestyrelsen | Lemvig Gymnasium (lemvig-gym.dk) 

a. Der var umiddelbar opbakning til at vedtægterne ændres så regionsrådet og 
efterskolerne får en repræsentant i Lemvig Gymnasiums bestyrelse. 
Bestyrelsesformand og rektor udformer et udkast til vedtægtsændringer til 
godkendelse på det kommende bestyrelsesmøde. 
 

7) Strategiproces. 
a. Ligger foran os i det kommende år, da processen har været svær at få sat i gang 

pga. nedlukningen. Bestyrelsen kan nå at lave noget input i løbet af efteråret til en 
medarbejdertur til Hamborg i slutningen af januar 2022. Nyt strategi forventes 
vedtaget i marts 2022.  
 

8) Oplæg om corona-nedlukning mm. v/lærer Louise Uttrup. 
a. Om at være ung og tilflytter til Lemvig og at være underviser under corona-

nedlukningen med fag som idræt og musik.  
 

9) Datoer for kommende bestyrelsesmøder. Følgende foreslås: 
22. september 2021 kl. 9-12 
14. december 2021 kl. 9-12 
22. marts 2022 kl. 12-15 (konstituering af ny bestyrelse) 
1. juni 2022 kl. 12-15 

10) Evt. 
 

 

 

Referent: Vicerektor Christina Bojesen 
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