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Lemvig Gymnasium, den 1. juni 2022 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde 1. juni kl. 11-14 
 

Tilstede var også Rektor Bo Larsen og vicerektor Christina Trolle Bojesen 
 

1) Godkendelse af referat af mødet den 22/3 2022. 
 

2) Konstituering 
Med enstemmighed vælges Michael Bøss som formand og Mie Nordlyng som næstformand. 
Vedtægter og forretningsorden er udsendt til bestyrelsen forud for mødet. Ingen 
bemærkninger hertil. 
 

3) Nyt fra bestyrelsesmedlemmerne (herunder elever og lærere).  
Sofie og Laura er nye bestyrelsesmedlemmer - de er fra elevrådet og har et delt 
formandskab. De glæder sig til at komme i gang med at gøre noget næste år, og glæder sig 
til at få indflydelse på skolelivet for alle eleverne. Vil gerne arbejde for større fælleskab 
mellem alle årgange, klasser og uddannelser. 
Inger Stranddorf glæder sig over at være en del af bestyrelsen på et gymnasium og lære 
denne uddannelse at kende.  
Erik Flyvholm - kommunen har fuld gang i et nyt byråd. Der er kurser osv. Strategi 
arbejdes der meget med i kommunen - fokuspunkter: Klima, turisme og bosætning.  
Jesper Mikkelsen - brænder for uddannelse. Står for uddannelse af procesoperatører på 
FCM. Der arbejdes også med klima og klimaløsninger på FCM. Vil gerne engagere nogle 
flere unge mennesker til at interesserer sig naturvidenskab og andre tekniske fag - også 
gerne piger. Vil gerne arbejde for et større samarbejde med gymnasiet.  
Mie Nordlyng - der er snitflader mellem folkeskolen og gymnasiet bl.a. 10. klasse. Lige nu 
er der indskrevet 70 ukrainere på 16-17 år, der måske skal videre til 10. klasse. Der er 
samarbejde omkring et kommende Makerspace.  
Ina Højberg Wiborg - optaget af, at klæde unge mennesker på til de valg, de står over for, 
så de bedre kan træffe de valg. Det arbejdes der på i forhold til 10.-klassestilbuddet på 
efterskolen.  
Josephine Schlosser - sidder udvalget for regional udvikling og udvalget for personale. Er i 
bestyrelsen i VUC Djursland. Regionen er optaget af elevfordeling og nye samarbejder 
mellem gymnasierne.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Michael Bøss: Glæder sig over udpegningen og valget som bestyrelsesformand, som ligger 
fint i forlængelse af hans karriere som underviser og forsker. 
Stefan Agger er formand skolen Pædagogiske Råd. Senest er der blevet diskuteret lektier, 
og hvordan lærerne bliver mere bevidste omkring lektiegivning. Der er ingen overordnet 
konklusion, men et vigtigt fokusområde som lærerne skal arbejde videre med. Nyt 
pædagogisk tiltag blev fremlagt på sidste møde: Professionelle læringsfællesskaber 
Louise Warming: Arbejdstidsaftale - den skal kigges igennem i løbet af næste skoleår.  
Lærerne er også optaget af evaluering af de større skriftlige opgaver og rammerne 
omkring perioden, og der er lavet justeringer i forhold til næste skoleår. 

 
4) Årets gang på Lemvig Gymnasium 

Bo Larsen gennemgår: Eksamen, genoptagede traditioner efter corona (fx galla, sølege, 
sidste skoledag), kvalitetstilsyn om stx-elevers overgang til videregående uddannelser 
(orientering sendt til bestyrelsen forud for mødet), elevfordeling (rektor orienterer om 
arbejdet i fordelingsudvalget), kommunalt Makerspace er i støbeskeen og gymnasiet har sagt 
ja til at være med i en ansøgning. 
 

5) Budgetopfølgning pr. 31. maj 2022. Bilag 1. 
Bo Larsen orienterede. Taget til efterretning. 
 

6) Selvevaluering 2022 – se bilag 
I forlængelse af selvevalueringen blev det besluttet, at der til næste møde kommer et oplæg, 
hvor vi diskuterer årsager til hvorfor overgangen til videregående uddannelser dykker for 
vores elever. Den faldende interesse for sprog skal også tages op på et senere 
bestyrelsesmøde. Det blev aftalt at septembermødet i bestyrelsen bliver et møde hvor 
bestyrelsen arbejder med strategi i forlængelse af skolens nye værdigrundlag. 
 

7) 10. klasse. Status efter første år på skolen, Oplæg ved Ilse Venneberg 
Bestyrelsesmedlemmerne fik en orientering om styrkerne ved 10. klasse som et afklaringsår, 
hvor der arbejdes med en anerkendende tilgang til eleverne og en spordeling i et FLEX-spor 
og et GYM-spor. Dette omfatter ekstra brobygning, hvilket er blevet godt evalueret af 
eleverne. Ilse Venneberg orienterede om årets gang og elevernes valg af 
ungdomsuddannelse efter 10. klasse. 

 
8) Indberetning af kønssammensætning i bestyrelsen. Orientering v/Bo. 

Orienteringen taget til efterretning. Der er en meget fin balance mellem kønnene i både 
bestyrelse og ledelse. 

 
9) Datoer for kommende bestyrelsesmøder. Følgende vedtages og der sendes 

kalenderinvitationer ud: 
23. august 2022 kl. 12-15 
13.december kl. 9-12 
21. marts 2023 kl. 12-15 
6. juni 2023 kl. 12-15 
 

10) Evt. 
Intet 

Referent: Vicerektor 


