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Lemvig Gymnasium, den 28.september 2020 

 
 

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

    

Referat 

1) Godkendelse og underskrivning af referat fra sidste møde 
 

2) Præsentation v/Navigators af survey som oplæg til strategiproces. 
a. Rektor Bo Larsen indleder om baggrunden for at vi har sat gang i en strategiproces 

 
Præsentation:  
Der er ingen lette løsninger, da vi overordnet har et godt gymnasium.  
Gennemgang af surveyens resultater og derefter præsenteres der fire indsatsområder, hvor det 
kunne være interessant at tage fat.  
Herefter kommentarer og spørgsmål.  
 
3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere) 

a. Daniel Óskarsson: Just hjemkommet fra studieture. Det har været hektisk, men alle 
restriktioner har været overholdt. Der er kampvalg til elevrådet i år, så det er jo 
positivt. 

b. Michael Bøss: Er blevet forlænget som emeritus på Aarhus Universitet. 
Universiteterne står med store problemer i forhold til corona. 

c. Ricky Pedersen: Nogle meget hektiske uger pga. studieturene og corona-
situationen. Fyraftensmøde har der været, og der var god opbakning fra forældre 
og elever. PR-møde, hvor Lemvig-modellen blev fremlagt, og desuden var der 
diskussion omkring MUS og en fremtidig model, der bl.a. skal indeholde overvære 
undervisning i den forbindelse. Beskrivelse af Lemvig-modellen udsendes sammen 
med referatet. Der er stor omstillingsparathed blandt lærere og elever i denne tid. 

d. Erik Flyvholm: Frem til 4. oktober er der droslet ned for mødeaktiviteterne. 
Medarbejderne skal i stor udstrækning arbejde hjemmefra. Uddannelsesdebatten 
registrerede over 3000 deltagere i løbet af de to dage, hvor debatten kørte 
virtuelt. Der var kørt en ”test” af systemet, da det nationale klimatopmøde blev 
virtuelt fra Kystcentret i Thyborøn i forbindelse med at der skulle have været 
indvielse af Klimatoriet i slutningen af august. Midt i budgetlægningen - der skal 
spares, og det er der fundet en løsning på. På grund af corona, så er der 
fremrykket anlægsarbejdet i kommunen. Der er gang i mange ting, både på fx 
sundhedsfronten og på turismefronten. 
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e. Susanne Sommerlund: Møde i det lokale uddannelsesudvalg. Der er kommet et nyt 
ungt medlem i udvalget, og det var interessant at høre baggrundene for at han har 
valgt EUX. Der er lavet en satsning omkring at få flere til at vælge EUX. Desuden er 
der samarbejde med handelsstandsforeningen og et samarbejde med jobcentret 
om voksenlærlinge, der kunne vælge GF2. De nationale Skills er aflyst pga. corona.  

f. Mie Nordlyng: Corona-trætheden tager til i skoleverdenen - det tager meget 
energi at alting hele tiden skal ændres.  
 

4) Årets gang på Lemvig Gymnasium. 
Nyhedsbrev blev rundsendt før mødet om årets gang 
a. Bo Larsen orienterer om de sidste ugers meget hektiske beslutninger omkring 

aflysning af studieture og planlægning af nye aktiviteter. Stor ros til lærerne, der 
med kort varsel fik nye programmer sat i stand og leverede god undervisning til 
eleverne.  

b. Niveauet af bekymring spænder bredt: Nogle er meget nervøse, andre tager det 
lettere. Det gælder både blandt elever, forældre og lærere. Ingen konstaterede 
tilfælde på skolen. Endnu.  
 

5) Selvevaluering. Bilag 1. 
a. Bo Larsen gennemgår bilag 1. Bestyrelsen drøftede selvevalueringen. Der blev 

stillet spørgsmål til elevernes overgang til videregående uddannelse, hvor andelen 
af elever der læser videre falder på stx, men stiger på hhx. Rektor fremskaffer 
uddybende data fra UU om elevernes færd efter skoletiden. 
 

6) Budgetopfølgning pr. 31. august 2020. Bilag 2. 
a. Bo Larsen gennemgår bilag 2. Ingen bemærkninger. . 

 
7) Status angående 10. klasse. 

a. Beslutningen skal igennem Familie- og kulturudvalget og siden skal der træffes 
beslutning i kommunalbestyrelsen i løbet af efteråret. Endelig beslutning ligger i 
slutningen af november. 
 

8) Tilsyn med eud og eux (trivsel og søgning). Bilag 3. 
a. Bo Larsen gennemgår bilag 3. Orienteringen taget tilefterretning. 

 
9) Strategiproces 

a. Bestyrelsesmødet den 2. december skal bruges til at starte strategiprocessen, og 
flyttes derfor til 17.30 og bestyrelsen kan dermed også deltage i første del af PR-
mødet, der starter kl. 19 samme dag.  
 

10) Evt. 
 

 
Referent: Vicerektor Christina Bojesen 
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