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Dagsorden

1. Siden sidst
a) Orientering fra formand, rektor og øvrige bestyrelsesmedlemmer
2. Orientering om elevernes valg af studieretninger og oprettelse af studieretninger pr.
01.01.17
Bilag vedlægges dagsordenen

3. Status på arbejdet med gymnasiereformen
Bilag med kommende studieretningsudbud og fagpakker vedlægges
4. Etablering af MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan) på Thisted Gymnasium
Bilag med aftalen vedlægges
5. Økonomisk status – prognose for resultatet for 2016
Bilag eftersendes pr. mail og udleveres på mødet
6. Budget 2017
Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før
mødet
7. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder
Bilag med årshjul er vedlagt
8. Fastlæggelse af mødeplan for foråret

9. Eventuelt
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1. Siden sidst
a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
________________________________________________________________________________
Formand:
• Formanden har pr. 1/1-2017 frabedt sig sit honorar for formandsposten i bestyrelsen.
• Der har været en del henvendelser pr. mail til bestyrelsen pga. beslutningen om ikke at
udbyde studieretningen med græsk-latin. Ligeledes har der været indlæg i lokale aviser og
på Facebook, hvor der udtrykkes kritik af denne beslutning. Derfor drøftes baggrunden for
beslutningen i forbindelse med punkt 3 på denne dagsorden.
Rektor:
• Gymnasiet har købt en firmabil mere, som primært skal anvendes af skolens tekniske
personale. I denne forbindelse skal der bygges en dobbelt carport i forbindelse med en
allerede eksisterende garage til opbevaring af maskiner, værktøj mm.
• Orientering fra forskellige arrangementer på gymnasiet:
o Åben Gade: Det var en god dag med tilfredse besøgende. Der var dog færre
besøgende end sidste år.
o I forbindelse med det amerikanske præsidentvalg har der været afholdt to
arrangementer på gymnasiet. Eleverne fulgte selve valget på skolen, hvor omkring
70 elever valgte at tilbringe hele natten på skolen for at kunne følge valget sammen.
Efter valget, den 11. november, var debat og oplæg om det amerikanske valgresultat.
Der var debat mellem Jens Salling, tidligere landsformand for Konservativ Ungdom
og folketingskandidat for Det Konservative Folkeparti (netop hjemvendt fra USA)
og Elisabeth Bjerregaard, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (også netop
hjemvendt fra valgkamp i USA). Ordstyrer var Esben Vest Jensen (chefredaktør for
magasinet Ræson). Derefter var der oplæg ved Niels Bjerre Poulsen fra SDU (Center
for Amerikanske Studier).
o Igen i år har der været sprogdag- og kulturdag for eleverne fra 1.g. Dagen var en
succes med stor tilslutning fra eleverne.
o I dette semester er Aarhus Universitet begyndt med at live-streame en række
foredrag i naturvidenskab, hvor målgruppen er elever fra gymnasierne og
folkeskolens afgangsklasser samt andre interesserede. I år har skolen valgt at livestreame tre foredrag omkring henholdsvis kvantecomputere, teleskoper samt stjerner
og videnskab bag godt øl. Der har været pæn tilslutning, og der udbydes igen
foredrag i forårssemestret.
• Der er foretaget en elevtrivselsundersøgelse, men resultatet er endnu ikke kendt.
• Rektor orienterede fra studietur til Færøerne med nordjyske rektorer. Et vigtigt element i
denne studietur var de færøske tanker og planer omkring Campus, som vil indgå i den
redegørelse omkring fordele og ulemper ved Campus, som rektor skal præsentere for
bestyrelsen i det kommende år.
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I efteråret ønskede Thisted Gymnasium at hæve sin kapacitet fra 8 stx-klasser til 9. Men på
et fordelingsudvalgsmøde i Region Nordjylland blev dette ønske afvist, da det blev vedtaget,
at de almene gymnasier samlet set skulle fastholde dette års kapacitet. Det vil dog ingen reel
betydning få for Thisted Gymnasium, da der ikke ligger andre almene gymnasier inden for
rimelig afstand, og derfor vil skolen få lov til at optage de elever fra området, som ønsker at
gå her – også selvom det skulle udløse en 9. stx-klasse.
I dette skoleår står rektor igen i spidsen for et maraton-projekt. Denne gang går turen til
København (i det foregående skoleår gik turen til Hamburg), da målet er deltagelse i
Copenhagen Marathon 2017. En række interesserede elever har tilmeldt sig projektet, og
fælles-træningen er begyndt.
Der er udarbejdet planer om en større ombygning af Thy-hallen, som vedrører Thisted
Gymnasium, da vi ejer Hal B og Hal C. Planerne involverer et område op til Hal B, hvor der
bl.a. er ønsker om at inddrage balkonen til etablering af nye muligheder for forskellig
fitness-træning, og desuden er der et ønske om at åbne op ind til hallen. Dette er som
udgangspunkt ikke en mulighed for gymnasiet, da skolen bruger Hal B til eksamen,
årsprøver og terminsprøver i samlet set over en måned pr. år. I denne periode skal
aktiviteterne i Hal B kunne foregå uforstyrret.
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2. Orientering om elevernes valg af studieretninger og oprettelse af studieretninger pr. 01.01.17
Bilag med oprettede studieretninger er vedlagt

Sagsfremstilling:
Ultimo november har alle skolens elever i 1.g valgt studieretning. Ud af de 220 1.g’ere er der blot 8,
som ikke kunne få deres 1. prioritet opfyldt, men disse elever fik alle opfyldt deres 2. prioritet. På
det vedlagte bilag ses de oprettede studieretninger og dertil hørende klasser (med elevtal).

Indstilling:
Orienteringen tages til efterretning.

Beslutning
Indstillingen taget til efterretning.
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3. Status på arbejdet med gymnasiereformen
Bilag med studieretningsudbud er vedlagt
Bilag med fagpakker er vedlagt

Sagsfremstilling:
Til august begynder de første elever, som skal følge den nye gymnasiereform. På bestyrelsesmødet i
august blev bestyrelsen præsenteret for rammerne i den nye reform. I forbindelse hermed drøftedes
specielt overordnede retningslinjer for det kommende studieretningsudbud.
Den overordnede status er p.t.:
• det kommende studieretningsudbud for stx er fastlagt (bilag vedlagt)
• fagpakker for hf er fastlagt (bilag er vedlagt)
• Forskellige muligheder for det kommende fælles grundforløb drøftes i øjeblikket.
Rammerne for grundforløbet præsenteres på mødet.
Indstilling:
Orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:
Indstillingen taget til efterretning med nedenstående tilføjelse.
Formanden ønskede, under dette punkt, en drøftelse af polemikken omkring, at studieretningen med
græsk og latin ikke er med i det kommende skoleårs udbud af studieretninger. På den baggrund
inviterede rektor uddannelseschef Anja Merrild Knudsen (som leder af de sproglige studieretninger)
med til mødet for at give bestyrelsen en orientering om baggrunden for beslutningen og det
fremtidige perspektiv for de sproglige studieretninger. På baggrund af denne orientering
udfærdigede bestyrelsen en pressemeddelelse, der vedlægges referatet som bilag.
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4. Etablering af MIO (MedarbejderIndflydelsesOrgan) på Thisted Gymnasium
Bilag med MIO-aftale er vedlagt

Sagsfremstilling:
I forlængelse af besøg af arbejdstilsynet den 11.08.2016 blev Thisted Gymnasium pålagt at etablere
mindst én arbejdsmiljøgruppe og ét arbejdsmiljøudvalg (arbejdsmiljøorganisation i to niveauer). I
processen med at efterfølge dette påbud blev det besluttet at undersøge muligheden for at udvide det
lovpligtige samarbejde om samarbejdsudvalg til et MIO-udvalg, der omhandler samarbejde og
sikkerhed således, at arbejdsmiljøudvalg og samarbejdsudvalg er samlet i et udvalg (kaldet MIO).
På SU-mødet den 30.11.2017 blev det besluttet at etablere et MIO til afløsning af det tidligere
samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg. Den vedlagte MIO-aftale præsenteres.

Indstilling:
Det indstilles at den vedlagte aftale godkendes.

Beslutning
Indstillingen taget til efterretning.
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5. Økonomisk status – prognose for resultatet for 2016
Bilag eftersendes pr. mail og udleveres på mødet

Sagsfremstilling:
Bo Hove giver en status på skolens økonomiske situation dags dato samt en prognose for skolens
resultat for 2016. Helt overordnet set forventes det, at det økonomiske resultat for 2016 bliver lidt
bedre end budgetteret, hvilket blandt andet åbner op for muligheden for, at renoveringen af skolens
elevtoiletter kan betales fuldt ud i år.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter den økonomiske status og beslutter, hvorvidt renoveringen af
skolens toiletter straksafskrives.

Beslutning:
Bestyrelsen beslutter at renoveringen af toiletterne straksafskrives.
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6. Budget 2017

Sagsfremstilling:
På baggrund af de økonomiske tiltag, der er gennemført på Thisted Gymnasium gennem de senere
år, er der skabt et godt fundament til at imødekomme den forventede økonomiske besparelse på 2 %
i 2017. Derfor præsentes et budget for 2017, der ikke indeholder yderligere besparelser, og som
driftsmæssigt ligger tæt op af budgetterne for de senere år.
Indstilling:
Det indstilles, at budgettet drøftes, så eventuelle justeringer kan indføjes. Det indstilles yderligere,
at budgettet vedtages efter drøftelse og eventuel justering.

Beslutning:
Budgettet er godkendt.
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7. Opfølgning på årets bestyrelsesmøder

Sagsfremstilling:
I bestyrelsens årshjul er det fastlagt, at der på bestyrelsesmødet i december sker en opfølgning på
årets møder. På mødet præsenteres et kort resume af årets arbejde samt bestyrelsens årshjul.
Indstilling:
På baggrund at det præsenterede resume evalueres årets arbejde. På baggrund heraf drøftes form og
indhold (overordnet) af næste års bestyrelsesarbejde.

Beslutning:
Indstillingen taget til efterretning. Medlemmer af bestyrelsen kan kontakte rektor eller bestyrelsens
sekretær med eventuelle kommentarer og input til det kommende års bestyrelsesarbejde.
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8. Fastlæggelse af mødeplan for foråret

Sagsfremstilling:
Ifølge bestyrelsens årshjul skal der på bestyrelsesmødet i december fastlægges en mødeplan for
forårets møder.
Indstilling:
Det indstilles, at der fastlægges en mødeplan for foråret 2017.

Beslutning:
Der afholdes bestyrelsesmøde den 21. marts, hvor årsrapporten behandles.
Der afholdes bestyrelsesseminar den 15./16. maj.
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9. Eventuelt
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