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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. marts 2021 

 
Bestyrelsesmøde  mandag den 15. marts 2021 kl. 12-15 i geografilokalet.  
 
Bo Larsen og samt revisor Richard Hansen deltog i mødet. 
Mødet startede med en let frokost. 

Referat 

Indledningsvis blev referatet fra sidste møde godkendt og underskrevet 

- Årsrapport 2020. 
Årsrapport fremlægges af revisor Richard Hansen 
- Debat herom 
- Godkendelse og underskrift 
 
Årsrapporten gennemgået og godkendt. Det bemærkes at det er godt at gymnasiet 
leverer et positivt resultat efter to år med underskud. Det er besluttet at skolen 
indbetaler feriepengeforpligtelsen i forbindelse med overgang til ny ferielov til 
Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Midler. Vi afventer mulighed for at indbetale 
feriepengeforpligtelsen. 
 

1) Udpegning af medarbejder til indberetning af årsrapport. 
Bestyrelsen skal bemyndige en person til på bestyrelsens vegne at signere den elektroniske 
indberetning digitalt. 
- Jette Nicolaisen udpeget 

 
2) Finansiel strategi. Orienteringspunkt v/Richard Hansen. 

Vi afventer udmelding fra ministeriet om krav til den finansielle strategi. Det planlægges at 
bestyrelsen kan godkende finansiel strategi på bestyrelsesmødet den 1. juni 2021. Så snart 
krav og instrukser foreligger, vil Richard Hansen udarbejde et udkast til finansiel strategi. 
 

3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere). 
Michael Böss: Intet nyt 
Erik Flyvholm: Der sker meget. Klimadagsorden, turismesatsning og nyt sundhedshus fylder 
meget. Befolkningstallet er den største udfordring sammen med den nye udligningsreform, 
som rammer kommunen hårdt økonomisk. Optimisme ift. kommunens muligheder når det 
kommer til ”green deal” og andre vækstmuligheder.  
Mie Nordlyng: COVID-situationen fylder meget og virksomhedsoverdragelse af 10. klasse. 
Sammenlægning med Klinkby Skole fylder meget. 
Susanne Sommerlund: Der er møde i det lokale uddannelsesudvalg i morgen. Inden for fagligt 
udvalg for handel er der vækst – der kommer flere elever. Meget positivt. Udfordring med 

mailto:gym@lemvig-gym.dk


 

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

elevpladser i coronatider, men der godkendes stadigvæk mange elevpladser i Lemvig. Handel 
og kontor fylder meget. Detail-elevpladser er dalende, hvilket nok skyldes corona-
situationen. 
Daniel Óskarsson: SRP/SOP/EOP er netop afleveret. Man kører på den sidste damp med 
onlineundervisningen. Der er genåbnet en smule, hvilket er bedre end ingenting, men 
eleverne håber på fuld genåbning snart. Det er hårdt at sidde derhjemme, og 
onlineundervisning kræver mindst lige så meget som ”fysisk” 
Ricky Pedersen: De store opgaver fylder meget. Nu forestår rettearbejde og årsprøver. Der 
har været holdt to PR-møder for medarbejderne. Lærerne er meget coronatrætte 
efterhånden. Eleverne tager det med utrolig godt humør. Cadeau til eleverne, som holder flot 
ud! En del lærere er kede af situationen. Sammensurium af test, forskellige 
undervisningsformer og usikkerhed giver stresssymptomer for nogle medarbejdere. 
Fernissen er tyndslidt. Men positivt at studieturene er faldet på plads. 
Michael Böss: Hvor stor er mistrivslen blandt eleverne, og hvordan følger I op? Rektor: Vi 
følger op ved at følge med i elevernes fravær og kontakte de elever som ikke er med. 
Lærerne giver også et hint hvis det er tydeligt at eleverne mistrives. Studievejlederne har 
hånd i hanke med de elever som i forvejen var skrøbelige eller frafaldstruede. Det er ikke 
indtrykket at eleverne mistrives voldsomt, men enkelte har det hårdt. 
Ole Zinck: Stor ros til lærergruppen for indsatsen! 
 

4) Årets gang på Lemvig Gymnasium 
Rektor redegjorde for situationen med genåbning, teststrategi, udeundervisning mm. Der er 
udmeldt en trivselspulje, som vi venter på den konkrete udmøntning af, men skolen får nok 
ca. 300.000 til indsats for trivsel/fagligt efterslæb. Vi vil gerne prioritere det sociale og 
hyggen når vi kan komme afsted med det. Lærerne har gjort en stor indsats for at holde den 
faglige fane højt under nedlukningen, men den er blevet meget længere end først antaget, og 
vi må have forståelse for at batterierne er ved at være afladet hos både lærere og elever.  
Strategiprocessen er på stand by, men vi forventer at kunne vedtage strategi inden 
sommerferien. Navn, logo og værdigrundlag skal drøftes i den forbindelse. 
 

5) Ansøgertal – herunder budgetmæssige konsekvenser. 
Rektor redegjorde for gode ansøgertal. 90 elever til stx og 23 til hhx er tilfredsstillende. Pt. 6 
elever til GF1 er utilfredsstillende. 43 elever til 10. klasse er mere end forventet. Budgettet 
forventes absolut at blive påvirket positivt af dette, men vi har endnu ikke overblik over 
konsekvenserne. 
 

6) Status for arbejdet med 10. klasse. 
Der har været en meget fin dialog med de virksomhedsoverdragede lærere, som har deltaget 
meget energisk og konstruktivt i arbejdet med skema, introduktion af kommende elever og 
overdragelse af erfaringer. Samarbejdsaftale med UCH er på plads, og i starten af april bør vi 
være på plads med nye ansættelsesbreve. 10. klasse får sit eget sted i bygningen, som 
forhåbentlig kan vises nyrenoveret frem på næste bestyrelsesmøde. 

 
7) Regnskab for Lemvig Gymnasiums Venner. Bilag 2. 

Gennemgået ved rektor og godkendt. Regnskabet er positivt med et overskud på godt 10.000 
kr i 2020. 
 

8) Kvalitetstilsyn med overgangen til videregående uddannelser samt læringsmiljø på EUD/EUX. 
Bilag 3 og 4. 
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Rektor gennemgik de to tilsynsbreve til orientering. Statusredegørelser sendes til bestyrelsen 
til orientering i nyhedsbrevet for april. 
 
 

9) Evt. 
Intet 

 

Referat: Bo Larsen, rektor 
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