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Ole Zinck 

Erik Flyvholm, Lemvig Kommune 

Michael Bøss, Aarhus Universitet - afbud 

Susanne Sommerlund, HK 

Mie Nordlyng, Christinelystskolen - afbud 

Ricky Pedersen, medarbejderrepræsentant 

Ole Dalsgaard Nielsen, medarbejderrepræsentant 

Daniel Vestfjörd Óskarsson, elevrepræsentant 

Peer Toft, elevrepræsentantsuppleant 

 
Lemvig Gymnasium, den 2. december 2020 

 
 

Referat 

Rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Bojesen deltog også i mødet.  

Bestyrelsen deltager desuden i første del af pædagogisk råds møde, som starter kl. 19.00 
 

Dagsorden 

1) Godkendelse af referat fra sidste møde (underskrives). 
 

2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne  
Erik Flyvholm: Flytning af 10. klasse til gymnasiet. Fusionering af vestjysk bank og flytning. 
Klimatoriet skal indvies - det sker virtuelt. Mink og corona har været voldsomt i vores 
område. Bekymrende i forhold til beskæftigelse. Og så er der Brexit og fiskeriet, der også kan 
give problemer. Ikke alt er negativt. Der er også mange gode udviklingsspor i forhold til klima 
og miljø.  
Ricky Pedersen: Ingen er ude af huset for tiden til kurser eller lignende. Brobygning er 
overstået ude på skolerne og det er gået godt. Studieretningsvalg er gået godt. Snart tid til 
SRO og SRP for 3.g’erne. PR-mødet ser mange frem til bl.a. for at høre hvad Navigators har at 
sige.  
Daniel Óskarsson: Det er SRO/SRP/SOP, der fylder. Det hele er lidt tvetydigt for tiden - der er 
så meget, der ikke bliver til noget. 10. klasse fylder også meget for eleverne. Spørgsmål som: 
Der har været et elevrådsmøde, hvor der er mange usikkerhedsmomenter blandt eleverne.  
Susanne Sommerlund: I erhvervslivet går tingene videre. To elevpladser er godkendt på en 
måned. Skills er aflyst til næste år på landsplan. Vi har talt om et samarbejde med jobcentret 
om at sende elever til GF2.   
 

3) Årets gang på Lemvig Gymnasium 
Rektor orienterer om bl.a. corona, der stadig fylder. Ingen nye tilfælde. Cadeau til eleverne 
med at overholde vores retningslinjer. Virtuel undervisning er en del af beredskabet i forhold 
til at skulle stille undervisning til de elever, der hjemme pga. covid19. De større skriftlige 
opgaver går i gang. Brobygningen er gennemført for 10. klasserne og det har været et stort 
arbejde. Studieretningerne er begyndt - vi har ikke oprettet den sproglige studieretning. 
Mange naturvidenskabelige elever. Iværksætterkurser kører videre - projektet er også støttet 
af kommunen. Tilsynssag om søgning og trivsel på eud/eux er afsluttet. UVM har godkendt 
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handlingsplanen.  
 

4) Forventet resultat 2020. Bilag 1. 
Rektor orienterede om baggrunden for underskuddet, der primært skyldes et skuffende 
elevoptag i sommer og udsving i coronatiden. Opfølgningen blev taget til efterretning. 
 

5) Budget 2021. Bilag 2.  
Rektor fremlægger budgettet med henblik på diskussion og vedtagelse. 
Flyvholm ønsker et budget i balance, hvilket der er opbakning til. Bestyrelsesformanden 
mener, at det her viser, at tallene kalder på en ny strategi. Rektor ønsker at bestyrelsen tager 
stilling til en række scenarier for besparelser, herunder effektivisering på lærernes arbejdstid. 
Ole Dalsgaard indvender, at ifølge ham, så udgør lærernes forberedelsestid kun 15% af det 
samlede budget, når man trækker andre aktiviteter fra. Der kan ikke hentes alverden ved at 
gennemføre besparelser på denne måde. 
Ole Zinck konkluderer, at bestyrelsen gerne vil se underskuddet væsentligt reduceret i 
forhold til målsætningen om at gå i nul. Bestyrelsen bakker op og giver rektor pålæg om at 
udarbejde nyt budget, hvor effekten på overførelsen af 10. klasse også medregnes. 
 

6) Opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin. Bilag 3. 
Godkendt af bestyrelsen. 
 

7) Status angående 10. klasse. 
Kort orientering ved rektor. Gymnasiet glæder sig til at udbyde 10. klasse i nye rammer og er 

i dialog med kommune og Christinelystskolen om oversdragelse. Vigtigt, at alle elevtyper kan 

føle, at de er velkomne, selvom tilbuddet nu ligger på gymnasiet.  

 
8) Elevfordeling – orientering om politisk debat og aktuel status. 

Punktet udskydes til næste gang.  

9) Strategiproces. 
Bestyrelsen deltager i PR-mødet, hvor bestyrelsen er med til at skyde gang i forårets 
strategiproces.  
 

10) Evt. 
 

 
Referat ved vicerektor 
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