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Ole Zinck 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune 

Michael Bøss, Aarhus Universitet 

Susanne Sommerlund, HK - afbud 

Mie Nordlyng, Christinelystskolen 

Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant 

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Daniel Vestfjörd Óskarsson, elevrepræsentant 

Morten Brixen, elevrepræsentant 
Lemvig Gymnasium, den 3. juni 2020 

 
Derudover deltog rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Bojesen 

Referat 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde 
a. Referatet er godkendt og underskrevet 

 
2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere) 

a. Flyvholm: Orientering om kommunens håndtering af coronakrisen, om gode 
evalueringer af folkeskolen, udligningsreformen, store investeringer på børn- og 
ungefronten. Klimatoriet bliver indviet den 20. august med flere arrangementer, 
udviklingsplaner omkring turisme (Destination Vestkysten) 

b. Lærerne: Ricky: Eksamen er i gang - i år er speciel og anderledes. Mange forskellige 
oplevelser af coronatiden. Fag- og personafhængigt hvordan krisen er oplevet. Det 
bliver en underlig afslutning på året.  

c. Eleverne: Morten: Eleverne har oplevet corona-tiden meget forskelligt mht. at 
være på den virtuelle undervisning. Daniel: Enig med både Morten og Ricky. 
2.g’erne er nok ekstra glade for at være tilbage igen og lige nå at se hinanden inde 
skoleåret afsluttes.  

d. Mie Nordlyng: Det har været en stor opgave at skulle overtage ledelsen af en skole 
midt i en coronatid. Foråret er gået med corona-logistik, så der har ikke været 
meget plads til at tænke langsigtede planer.  
 

3) Årets gang på Lemvig Gymnasium. 
a. En balance at skulle manøvrere i sådan en periode, og fx få balanceret 

informationen til lærere og elever. Vi har været ekstra opmærksomme på de 
elever, der har haft det svært i den her periode.  

b. Vi har fået pålagt at skulle etablere ekstra undervisning for eleverne, og det har vi 
løst med fx en ekstra uges undervisning i uge 24 og der er lagt årsprøver, både 
skriftlige og mundtlige for 1. og 2. g’erne. Og ekstra arbejdsdage på skolen for 
både 1. og 2. g’ere.  

c. Det har været en svær øvelse at skulle videreformidle beskeder fra 
Undervisningsministeriet i en tid hvor der arbejdes på højtryk i alle dele af 
sektoren. Eks. fik eleverne om fredagen offentliggjort eksamensfag og aflyst 
selvsamme eksamen om mandagen. Eleverne har taget det pænt.  

d. Med hensyn til skolestarten i august er vi spændt på om alle må begynde samlet.  
e. Afslutningen for 3.g’erne: den 22.-23. juni bliver der en huebegivehed, hvor 

studenterne med op til fire familiemedlemmer kan komme på skolen og få et bevis 
med alle deres karakterer. Den 26. juni gennemføres dimissionen klassevis. 
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f. Vi har i dag ansat en lærer i tysk/idræt og der skal ansættes en lærer til engelsk 
(timerest) 

g. Orientering om tilsynsbrev fra ministeriet: Tematisk tilsyn med timetal for 
lærerstyret undervisning på erhvervsuddannelsernes grundforløb.  

h. Klima-projekt: Der er sat gang i et stort projekt med støtte fra regionen sammen 
med Klimatoriet, Aarhus Universitet og VIA. Der skal udarbejdes 14 
undervisningsforløb i løbet af tre år.  

i. Bestyrelsesformanden og rektor har planer om at igangsætte en undersøgelse af, 
hvilken opfattelse, der er af gymnasiet i lokalområdet. Bestyrelsen spørges om der 
er kommentarer til det. Kort diskussion omkring hvad denne undersøgelse skal 
afdække.  

 
4) Resultat af lønforhandlinger. 

Bo fremlægger resultatet på mødet til godkendelse af bestyrelsen. Et kort notat er fremsendt 
sammen med dagsorden til bestyrelsesmødet. 

a. Godkendt 
 

5) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.  
a. Rektor orienterer. 

 
6) Kort orientering om sammensætning af realkreditlån. Bilag 1. 

a. Det blev konkluderet at vi ikke skal lave ændringer i skolens lån lige nu 
 

7) Oplæg om EUD og EUX v/lærer Mia Røn Kongerslev 
a. Snak efterfølgende om, hvordan vi kunne trække flere elever til uddannelsen. Det 

store problem er den manglende volumen på uddannelsen.  
b. Rektor understreger, at synligheden i fx samarbejde med det lokale handelsliv, 

brobygning er meget vigtig 
c. Mie Nordlyng vil gerne prøve at lave en lille undersøgelse blandt eleverne mht. 

hvad det er eleverne synes er godt når de er på brobygning 
 

8) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 2 
a. Der er underskud, men vi kan reducere udbetalinger fra fonden meget nemt. 

Fonden har fået fornyet indtægtskilde idet eleverne meget generøst lader en del af 
overskuddet fra Stand Up-arrangementet på skolen gå til fonden. Dette er en fin 
måde at lade penge komme tilbage til eleverne. 
 

9) Status for arbejdet med 10. klasse, herunder afgivelse af høringssvar. Bilag 3.  
a. Bestyrelsen godkender høringssvaret, og rektor fremsender svaret til kommunen 

på bestyrelsens vegne. Fristen er den 4. juni 2020.  
 

10) Datoer for kommende bestyrelsesmøder. Følgende foreslås: 
a. Det besluttes at der sendes en doodle ud.  

 
11) Evt. 

a. Rektor: Selvevaluering - vi går i gang inden sommerferien. Selvevalueringen er ikke 
klar pga. coronasituationen og deraf følgende arbejdspres. Selvevalueringen 
fremlægges på bestyrelsesmødet i september. 
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b. Nyt omkring Lemvig Basket College - aftalen er ikke blevet fornyet, da vi ikke har 
haft elever på ordningen i to år. Rektor har sagt ja til et mindre sponsorat.  

c. Vild med vilje - der er blevet tilplantet et stykke med vilde planter og blomster.  
 

 
Referent: Vicerektor 
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