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Lemvig Gymnasium, 12. december 2019 
 

Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. december 2019 kl. 9.00 til 12.00 i mødelokalet. 

 

Dagsorden 

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

2) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere). 
Susanne Sommerlund: LUU er kommet godt i gang. Samarbejde med 
Handelsstandsforeningen om speeddating ift. praktikpladser. LUU i Holstebro møde i går, 
hvor elever fra skolen også deltog i Pitchingdag (samarbejde UCH/LG/UCRS) 
Jens Pedersen: Folkeskolen har fået fag med praksisfaglige kompetencer inkl. eksamen 
efter 8. klasse. Prøvebekendtgørelser er lige kommet. Resultater for trivsel i folkeskolerne 
i Lemvig Kommune ligger rigtig fint, faglige resultater i dansk og matematik er dog 
vigende. Trivsel: drengene trives dårligst og får også dårligste karakterer. Det bliver et 
indsatsområde kommunalt. 
Jens har opsagt sin stilling per 1. marts og udtræder derfor af bestyrelsen efter dette 
møde. 
Erik Flyvholm: Overordnet vision for kommunen med indsatsområder er udarbejdet. 
Aftale med regionen om sundhedshus er kommet i hus. Fuldt udbygget sundhedshus skal 
stå færdigt i 2021. På klimaområdet er der fuld gang i projektet med Klimatorium, som 
bygges nu og skal være et internationalt center for klimaløsninger. Åbning den 20. august. 
VIA og AU har repræsentanter i bestyrelsen. Hybrid og elbiler er ved at blive afprøvet i 
kommunen, og der kommer el-tog. Internationalt samarbejde med New Zealand om 
klimaudfordringer er startet op. 
Turisme: den jyske vestkyst er et megabrand sammen med Wonderful Copenhagen, 
hvilket skal udnyttes, og der arbejdes med destinationssamarbejde. Der samarbejdes mod 
nord (Hjørring, Jammerbugt og Thisted Kommune). Skoler og daginstitutioner renoveres 
(menighedsbørnehave og Lemtorp). Der er bevilget penge til færdiggørelse af 
renoveringen af Lemtorpskolen. 
Ricky Pedersem: Grundforløbet er afsluttet. Karaktergivning til 1.g med klasserådsmøder 
er gennemført. Fokus på trivsel og klasserumskultur. Lærerforsamling for 2. og 3.g. PR-
møde med fokus på især klimaprojektet. Julefrokost fredag var en succes. Processen frem 
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mod SRP/SOP/EOP fylder meget. I dag og i morgen tager 1.g på studieretningstur i de nye 
klasser. Innovationsforløb for 2.g i næste uge er også på tapetet. Der er mange lærere der 
har travlt og der løbes stærkt! 
Morten Brixen: Daniel og Morten har været til temadag om skoleudviklingsarbejde 
(økonomi, juridiske rammer osv). Det var arrangeret af DGS og DHA (elevorganisationer). 
Der arbejdes nu med samarbejde med Holstebro og Brønderslev. Der er en anderledes 
december, men det fungerer fint. Der plejer at være SRP. Hueopmåling er foretaget. 
Bestyrelsesformanden: Stor anerkendelse for indsatsen! Der arbejdes hårdt og godt.  
 

3) Årets gang på Lemvig Gymnasium.  
Rektor orienterede om blandt andet forløbet med en evt. overflyttelse af 10. klasse til 
skolen, jubilæumsfest med 370 spisende gæster, arbejdspladsvurdering og 
fællesarrangementer. 
 

4) Partnerskab med Klimatorium, AU og VIA om klimaundervisning 
Rektor fremlagde projektet. Præsentationen vedhæftes referatet. 
Debat efterfølgende. Projektet er også en spændende ledelsesmæssig udfordring, hvor 
opgaven nu er den brede involvering af medarbejderne, som grundlæggende finder 
arbejdet med klimaundervisning interessant. Lærerne mener dog at der skal passes på 
arbejdsmængden i projektet og at det kan være svært at finde tid til udvikling af de nye 
undervisningsforløb. Der er åbenlyse dilemmaer i samarbejdet med New Zealand i et 
klimaperspektiv. 
Erik Flyvholm roste gymnasiet for at deltage i den kommunale satsning på klimaområdet.  
 

5) Orientering om arbejdspladsvurdering – psykisk og fysisk afdækning af arbejdsmiljøet 
Bilag 1 (print ikke ud – Bo gennemgår rapporten). 
Afdækningen af skolens professionelle kapital blev gennemgået. Der er tale om et meget 
fint resultat, hvor der dog også bør være opmærksomhed på arbejdsmængde, 
anerkendelse horisontalt og vertikalt på skolen og på bevarelse af sammenhængskraften 
på skolen i år med besparelser og elevnedgang. Ledelsen går videre med handlingsplan, 
som forelægges bestyrelsen på kommende møde. 
 

6) Forventet resultat 2019. Bilag 2 
Rektor orienterede om det forventede resultat, hvilket blev taget til efterretning. 
 

7) Budget 2020. Bilag eftersendes. 
Rektor fremlægger budgettet med henblik på diskussion og vedtagelse. 
Fremlæggelse ved rektor. Erik Flyvholm ønskede principielt at undgå et budget i 
underskud, hvilket der var opbakning til. Der kan foretages mindre besparelser på f.eks. 
bygningsdriften, hvilket kan give et budget med ca. 38.000 kr i overskud. Rektor 
fremsender revideret budget med referatet. 
 

8) Lønpolitik for ledelsen – fremlæggelse ved rektor med henblik på diskussion og 
vedtagelse. Bilag 3 
Lønpolitikken vedtaget med mindre rettelser til ordlyden. Den endelige version vedlægges 
referatet. 
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9) Opgørelse af klassekvotienter for første klassetrin. Bilag 4 
Opgørelsen skal godkendes af bestyrelsen. 
Godkendt 
 

10) Ferieplan 2020/2021. Bilag 5 
Ferieplanen godkendt. Ole Dalsgaard Nielsen stemte imod denne ferieplan da han 
foretrak at annullere fredagen efter Kr. Himmelfart som feriedag og i stedet lægge en dag 
til sommerferien 
 

11) Evt. 
Bestyrelsesformanden og rektor takkede Jens Pedersen for lang og fin indsats for 
gymnasiet i bestyrelsesarbejdet. Jens Pedersen har opsagt sin stilling per 1. marts og 
fratræder derfor bestyrelsen. Der udpeges et nyt medlem på næste kommunale 
fagrådsmøde. 

 

Mødet sluttede med en let julefrokost 

Referent: Bo Larsen 

 

Næste møde 17 marts kl 12-15 
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