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1. Siden sidst
a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer

2. Gymnasiereformen (bilag vedlagt)
- Præsentation af den kommende reform
- Drøftelse af rammer for studieretningsudbuddet på Thisted Gymnasium – STX og HF
3. Økonomisk status pr. 31.07-2016 (bilag vedlagt)
4. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/16 (bilag vedlagt)
5. Skolens kapacitet for skoleåret 2016/17
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1. Siden sidst
a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
________________________________________________________________________________
Rektor:
• Skolens nye elevtoiletter er næsten helt færdige. Det er blevet et meget flot resultat.
• Pr. 1. august overtog Thisted Gymnasium den tidligere børnehave Skovly, og har i løbet af
sommeren gjort den klar til sit nye formål. Brugen af Skovly er allerede i fuld gang, idet
skolens nye elever afholder den traditionelle ”introtur” i Skovly.
• Skolen modtog den 8. august 222 ny stx-elever og 25 hf-elever. Der blev afholdt en festlig
1. skoledag, hvor de nye elever blev modtaget i Teutonersalen med taler, musik og sjove
indslag. Dagen sluttede 11.30 med is til hele skolen.
• Der er ansat 3 nye lærere og en bibliotekar pr. 1. august.
• Den 1. juli afsluttedes et langt samarbejde med det lokale bibliotek, som i denne periode har
stået for driften af skolens bibliotek. Lige nu arbejdes der på højtryk med at få etableret et
selvstændigt skolebibliotek, som den nyansatte bibliotekar skal stå for driften af.
• I løbet af det forgangne skoleår er der blevet arbejdet med at professionalisere skolens
kommunikation – både eksternt og internt. Bestyrelsen har vedtaget, at der afsættes 350.000
kr. i skoleåret 2016/2017 til at fortsætte dette arbejde. I stedet for at ansætte en
kommunikationsmedarbejder på fuldt tid, så bliver en del af de 350.000 kr. anvendt til at få
7 timer mere pr. uge til administrationen, således at det bliver tid til at varetage
kommunikationsopgaver. For at få systematiseret arbejdet med skolens kommunikation, er
der etableret et såkaldt kommunikationsudvalg bestående af rektor, It-chef Orla Poulsen og
sekretariatsleder Jonna Lynge. Kommunikationsgruppen har afholdt det første møde og
igangsat arbejdet. Den resterende del af de 350.000 kr. giver mulighed for tilkøb af f.eks.
eksterne konsulenter til løsning af enkeltstående kommunikationsopgaver, hvis dette viser
sig at være hensigtsmæssigt. Desuden er en løsningen med hovedsagligt at løse skolens
kommunikationsopgaver internt medvirkende til at finansiere skolens nye bibliotekar.
• Den 11. august kom to medarbejdere fra Arbejdstilsynet på uanmeldt besøg på skolen. De
ønskede at tale med skolens arbejdsmiljørepræsentanter og rektor om det psykiske
arbejdsmiljø. Konklusionen på deres tilsyn var, at de ikke ønskede et opfølgningsbesøg med
interviews af yderligere medarbejdere. Til gengæld fik vi et påbud om at vores
sikkerhedsorganisation skulle være have to niveauer, hvilket vil sige, at vi skal “have en
eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg. Der skal udpeges
arbejdsleder(e) til arbejdsmiljøgruppen/erne.”
• Kommunaldirektør Ulrik Andersen og borgmester Lene Kjeldgaard Jensen vil aflægge
skolen et besøg af en times varighed den 26. august 2016. Mødet har til hensigt at give
kommunaldirektøren, der er forholdsvis nyansat, en større indsigt i de ungdomsuddannelser,
der udbydes i kommunen.
• Den 26. august afholdes der aktivitetsdag med efterfølgende fest.
• Den 2. september præsenteres resultatet af arbejdet med kodeks for god kommunikation på
Thisted Gymnasium for hele skolens personale. Første del af dette arrangement foregår på
skolen, mens anden del foregår i Skovly.
• Det systematiske arbejde med skolens løfteevne er påbegyndt.
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Der har været to klagesager efter sommerens eksaminer. Processen med behandling af disse
sager er i gang.

Formand:
• Rapporten ”Bestyrelsen i front for kvaliteten”, som blev rundsendt til den samlede
bestyrelse i sommerferien er spændende læsning. Rapporten kommer ind på forskellige
emner, og konklusionerne i rapporten stemmer godt overens med den måde arbejdet i
bestyrelsen har fungeret det sidste års tid.
• PwC har udsendt en bencmark for gymnasier for 2015, som fint illustrerer resultaterne af
den førte økonomiske politik på Thisted Gymnasium.
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2. Gymnasiereformen (bilag vedlagt)
- Præsentation af den kommende gymnasiereform
- Drøftelse af rammer for studieretningsudbuddet på Thisted Gymnasium – STX OG HF

Sagsfremstilling:
Den 3. juni indgik regeringen et forlig om en ny gymnasiereform med Socialdemokraterne, Dansk
Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative
Folkeparti. Aftaleteksten kan ses på følgende link: http://www.uvm.dk/Aktuelt/~/UVMDK/Content/News/Udd/Gym/2016/Jun/160603-Bredt-forlig-om-gymnasiereform
I pressemeddelelsen til aftaleteksten begrundes aftalen på følgende vis ” Aftalen styrker elevernes
faglighed, den almene dannelse og øger de unges muligheder for videre uddannelse. Gode
gymnasiale uddannelser med dygtige lærere får dermed et vigtigt løft”. På mødet vil rektor komme
ind på følgende hovedtræk i aftaleteksten:
•
•
•
•
•

Der indføres, udover en uddannelsesparathedsvurdering, adgangskrav til de gymnasiale
uddannelser. Hertil skal bemærkes, at elever til hf skal kunne optages direkte fra 9. klasse.
Dannelsesbegrebet i de gymnasiale uddannelser skal styrkes og fortsat være et centralt
element.
Der skal indføres et nyt og kortere grundforløb.
De gymnasiale uddannelser skal være ligeværdige og med hver deres målrettede profil.
Der skal være fokuserede studieretninger med fremtidsperspektiv.

Herudover afskaffes AT og der kommer nye lærerplaner i fagene mm. Når de endelige love,
bekendtgørelser og læreplaner er klar, skal de fortolkes og implementeres lokalt på Thisted
Gymnasium.
Det første skridt, der skal tages, er at få fastlagt et nyt udbud af studieretninger, som skal være klar
medio november. Mht. udbud af studieretninger er der i aftaleteksten allerede faslagt hvilke
studieretninger, der er mulige. I aftaleteksten fremgår det tydeligt at formålet med de nye rammer
for studieretningsudbuddet er:
•
•
•

det skal være mere overskueligt for eleverne at vælge studieretning.
der skal være intern sammenhæng mellem fagene i studieretningen.
studieretningerne skal pege tydeligt frem mod de videreuddannelsesmuligheder, de
forbereder til.

For at opnå ovenstående skal der, ifølge aftaleteksten, være ”færre og bedre studieretninger” end i
dag, hvor der på landsplan findes mere end 200 forskellige studieretninger. Derfor er der i
aftaleteksten fastlagt blot 18 mulige studieretninger på stx, som alle indeholder to fag på AA-niveau
eller AB-niveau (AB-niveau gælder kun for to naturvidenskabelige studieretninger). De mulige
studieretninger kan ses i det vedlagte bilag.
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Desuden er det vigtigt at holde sig for øje, at der i aftaleteksten udtrykkeligt står, at en central
hensigt med de nye rammer for studieretningsudbuddet er ”at flere elever skal opnå
sprogkompetencer på et højere niveau, og flere elever skal vælge sprog”. Dette er en følge af
tendensen på landsplan til at færre og færre elever på landsplan har valgt sproglige studieretninger
de seneste år. Denne tendens ser vi også på Thisted Gymnasium. Derfor er det vigtigt, at det
kommende udbud af studieretninger er med til at sikre en stærk sproglig profil på Thisted
Gymnasium.
Endelig skal det bemærkes, at aftaleteksten også begrunder de færre og centralt fastlagte
studieretninger med, at dette åbner op for, at eleverne stort set alle vil få to frie valg af valgfag,
hvilket skal være medvirkende til at sikre ”en bredde i almendannelsen og den gymnasiale
fagrække”.
De nye rammer for studieretningsudbuddet har store konsekvenser for det nuværende udbud af
studieretninger på Thisted Gymnasium, og således er der blot to af de nuværende ti studieretninger,
der uændret kan udbydes igen. Dermed er det nødvendigt med en nytænkning af
studieretningsudbuddet. Dette skal ske indenfor de nye rammer som beskrevet ovenfor og i forhold
til skolens nye vision og værdier. Desuden nødvendiggør de kommende års varslede besparelser på
det gymnasiale område, at det også er nødvendigt med et økonomisk blik på mulige nye
studieretningsudbud.
Siden indførelsen af studieretningsgymnasiet har Thisted Gymnasiums udbud af studieretninger
sikret de unge i Thisted kommune en bred vifte af muligheder for videre uddannelse indenfor alle
fakulteter. Dette har været, og er stadig, nødvendigt, pga. Thisted Gymnasiums placering som det
eneste almene gymnasium i området, hvilket der selvfølgelig også skal tages hensyn til i det
kommende studieretningsudbud. Men derudover kan der anlægges forskellige strategier for
udbuddet af studieretninger indenfor de 18 muligheder og under hensyntagen til de ovenfor
beskrevne rammer. To forskellige mulige strategier kan være:
•
•

En minimalistisk strategi, hvor der udbydes få studieretninger indenfor hvert fakultet.
En mangfoldig strategi, hvor der udbydes en bredere vifte af studieretninger indenfor
fakulteterne.

Rektor har ønsket, at hans ledelsesteam bestående af de fire uddannelseschefer Bo Hove, Lars
Madsen, Anja Merrild Knudsen og Ann Bak Middelboe deltager i behandlingen af dette punkt.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den ny gymnasiereform på baggrund af rektors fremlæggelse.
Specielt ønskes en drøftelse af, hvilken strategi, der bør ligge til grund for Thisted Gymnasiums
kommende udbud af studieretninger. På baggrund af denne drøftelse ønskes bestyrelsens anbefaling
til valg af strategi for studieretningsudbuddet.
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Beslutning:
Bestyrelsen bakker op om ledelsens arbejde med at formulere de kommende studieretninger under
hensyntagen til følgende punkter:
• Studieretningerne skal sikre fagligheden og de unges muligheder for videre uddannelse
• Studieretningerne skal være med til at gøre gymnasiet til en attraktiv ungdomsuddannelse
• Udbuddet af studieretninger skal tage hensyn til de økonomiske rammer
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3. Økonomisk status pr. 31.07-2016 (bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:
Uddannelseschef Bo Hove gennemgår den økonomiske status.
(Regnskabschef Ulla Hvam Andersen deltager som sædvanlig i gennemgangen.)

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den fremlagte økonomiske status.

Beslutning:
Indstillingen taget til efterretning.
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4. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2015/16

Sagsfremstilling:
Rektor har i skoleåret 2015/16 haft en resultatlønskontrakt på kr. 120.000,- Kontrakten er bunden
op på en række strategimål, som bestyrelsen har godkendt efter bemyndigelse fra
Undervisningsministeriet. Rektor præsenterer sin afrapportering for bestyrelsen og kommer med sin
vurdering af graden af målopfyldelsen. Rektors rapport er vedlagt som bilag.

Indstilling:
Bestyrelsen skal drøfte rektors afrapportering og komme frem til en udmøntningsprocent.

Beslutning:
Bestyrelsen tilsluttede sig Rektors afrapportering.
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5. Skolens kapacitet for skoleåret 2016/17

Sagsfremstilling:
Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet.
Inden for de regionale områder skal skolernes kapacitet fastsættes af Regionen.

Indstilling:
I lyset af det store elevoptag i år, specielt på stx, indstilles det, at kapaciteten for Thisted
Gymnasium – STX OG HF fastsættes til ni stx-klasser og to hf-klasser.

Beslutning:
Indstillingen er taget til efterretning.
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6. Eventuelt
________________________________________________________________________________

•
•

Bestyrelsen ønsker at se Skovly (Feddet).
Børge Lindberg skal i praktik som gymnasielærer på Thisted Gymnasium på et endnu ikke
fastlagt tidspunkt.
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