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

Rektor:













Fra den 15/12 til den 16/12 afholder gymnasiet et personalearrangement på Hotel Comwell i
Rebild bakker. AJ og rektor har i samarbejde med erhvervspsykologen Ejnar Bryld et fagligt
program med fokus på samarbejde og kvalitet i arbejdet i en tid med nedskæringer. Efter det
faglige program er der underholdning med Søs Egelind efterfulgt af årets personale
julefrokost.
Årets handicappris i Thisted Kommune tildeles Thisted gymnasium for arbejdet med at
inkludere unge med særlige behov (ADHD, ADD, autismespektrumforstyrrelser mm.).
Prisen er til gymnasiet som helhed, men derudover er der specielle priser til lektor Torben
Iversen for sit arbejde som mentor for disse unge og til uddannelseschef Anja Merrild
Knudsen for at lede skolens med at inkludere unge med særlige behov.
Den 19/12 er der afskedsreception for lektor Carsten Humlum, der går på pension efter mere
en 37 års ansættelse på Thisted Gymnasium. Bestyrelsen er velkommen til at deltage i
receptionen.
I november var der uddannelsesmesse i Thyhallen, hvor alle kommunens
ungdomsuddannelser var repræsenteret. Denne messe blev afholdt i stedet for ”Åben gade”,
der har været afholdt de seneste par år. Uddannelsesmessen var et succesfuldt arrangement,
hvor vi, særligt via dygtige og engagerede elevrepræsentanter, fik givet de mange besøgende
et godt indtryk af gymnasiet.
Lørdag den 20. januar 2018 holder Thisted gymnasium ”Åben skole”, hvor alle
interesserede inviteres til at besøge skolen og opleve hele stemningen, når skolen er fyldt
med elever og undervisningen er i gang. Ideen er at en næsten almindelig skoledag er flyttet
til denne lørdag for netop at give kommende elever og andre interesserede mulighed for at
se, hvorledes det er at gå på Thisted gymnasium.
Adjunkt Stine Sloth Fohlmann går på barsel til februar. Der er derfor opslået et
barselsvikariat, som der er indkommet en del ansøgninger til.
Thisted gymnasium indgik i 2015 et samarbejde med en skole i Nanjing, og dette
samarbejde er siden fortsat, og øges nu til det næste niveau.
Thisted gymnasium deltager i et såkaldt Erasmus+ projekt i naturvidenskab. Lærere og
elever har foreløbigt været i Ungarn for at sætte projektet i gang, og til april 2018 får skolen
besøg af elever og lærere fra forskellige europæiske lande. Gæsterne skal ud over det faglige
opleve Thy med hensyn til naturen i nationalparken, men også i forhold til at smage mange
af de specialiteter, der producers lokalt.
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2. Økonomisk status

Sagsfremstilling:
Der gives en status på skolens økonomiske situation dags dato, samt en prognose for skolens
resultat for 2017. Helt overordnet set forventes det, at det økonomiske resultat for 2017 bliver en
smule bedre end budgetteret.
Indstilling:
Orienteringen drøftes.

Beslutning
Indstillingen taget til efterretning.
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3. Budget 2018
Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:
Generelt er den økonomiske tilstand på Thisted Gymnasium fornuftig, og derfor er skolen i stand til
at imødekomme de udmeldte besparelser på 2 % i 2018. På den baggrund præsenteres et budget,
hvor der er fundet besparelser på en del konti, men driftsmæssigt ligger vi stadig generelt tæt op af
2017. Der foreslås et resultat, der ligger noget under resultaterne de foregående år, men dette skal
ses i lyset af, at skolen generelt har haft større overskud end budgetteret de senere år, og således
forventes det udmeldte resultat at være det mindst mulige.
Indstilling:
Det indstilles, at budgettet drøftes, så eventuelle justeringer kan indføjes. Det indstilles yderligere,
at budgettet vedtages efter drøftelse og eventuel justering.

Beslutning:
Budgettet blev godkendt.
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4. Orientering om oprettelse af studieretninger primo november, samt første indtryk af
grundforløbet, herunder orientering om erhvervelsen af ny lokal studieretning.

Sagsfremstilling:
Til november afsluttedes det første grundforløb efter den nye gymnasiereform. På mange måder har
det været en periode, hvor alt, hvad der blev gjort, var ”første gang”. Grundforløbet var blevet
drøftet grundigt i alle skolens organer, og uden at vi har analyseret alle evalueringer, tør vi godt
melde ud, at det har været en succes. Selvfølgelig er der ting, der skal justeres, men dette første
grundforløb danner et solidt grundlag for næste skoleårs grundforløb.
At grundforløbet har været succesfuldt afspejles også af, at elevernes valg af studieretning har været
nærmest eksemplarisk. Efter mange års problemer med at oprette sproglige studieretninger, har vi
nu en stor sproglig klasse. De andre elever har fordelt sig nogenlunde jævnt på de resterende
studieretninger, og dette på en måde, så samtlige elevers førstevalg af studieretning er blevet
opfyldt.
Endvidere har skolens idræts- og naturvidenskabelige lærere gjort et stort stykke arbejde med at
formulere en ansøgning til en lokal studieretning med idræt (sammen med biologi og kemi), som
blev imødekommet. Der var 72 ansøgninger på landsplan, men Thisted Gymnasium var blandt de
blot 20, der fik ansøgningen godkendt.

Indstilling:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Orienteringen taget til efterretning.
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5. Regler for lån af skolens lokaler

Sagsfremstilling:
Som en udløber af diverse sager i medierne om ansattes lån af offentlige lokaler har vi justeret
gymnasiets procedure for udlån af lokaler. Således skal der nu betales et beløb for at benytte
lærerværelset eller Teutonersalen til arrangementer.

Indstilling:
Det indstilles at bestyrelsen godkender de nye regler.

Beslutning:
Taksterne blev godkendt. Selve formuleringen af reglerne skal eftersendes til bestyrelsen.
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6. Drøftelse af hvorledes skolen håndterer den kommende persondataforordning

Sagsfremstilling:
Den nye persondataforordning vil træde i kraft d. 25 maj 2018, hvilket vil ændre måden alle i EU
arbejder med såkaldte personfølsomme data.
I tillæg til at give ”dataejerne” (eleverne og medarbejdere) større kontrol over deres egen personlige
data, vil forordningen også indføre krav omkring offentliggørelsen af data-lækage. Hvis man ikke
overholder forordningen kan det have konsekvenser for en organisation, i det der ”trues” med ikke
ubetydelige bøder.
På mødet vil vi orientere om status på Thisted Gymnasiums proces med at blive klar til den nye
persondataforordning.

Indstilling:
Det indstilles, at orienteringen drøftes.

Beslutning:
Indstillingen taget til efterretning.
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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:
 Ifølge skolens vedtægter skiftes der bestyrelse hvert 4. år. Denne overgang til ny bestyrelse
skal indarbejdes i årshjulet.
 Når oversigten over årets bestyrelsesarbejde gives, så skal de ifølge årshjulet fastlagte
punkter markeres tydeligt.
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8. Ny studie- og ordensreglement + antimobbestrategi

Sagsfremstilling:
Sammen med gymnasiereformen har ministeriet udsendt en bekendtgørelse med regler for et nyet
studie- og ordensreglement, samt et krav om at indføre en antimobbestrategi pr. 1/10-2017 på alle
skoler. Skolens nye studie- og ordensreglement skal laves i indeværende skoleår og vil tage
udgangspunkt i det eksisterende som har fungeret godt. Antimobbestrategien er en ny ting og
overordnet set bestyrelsens ansvar. Når såvel skolens nye studie- og ordensreglement som
antimobbestrategien foreligger, vil disse blive fremlagt for bestyrelsen til endelig godkendelse.

Indstillling:
Det indstilles, at ovenstående orientering tages til efterretning, samt at bestyrelsen bemyndiger
rektor til at udarbejde og varetage det daglige med antimobbestrategien.

Beslutning:
Rektor bemyndiges til at udarbejde og varetage arbejdet med skolens antimobbestrategi. Denne
strategi skal forelægges bestyrelsen, når den er udarbejdet. Bestyrelsen foreslår, at
antimobbestrategien gives overskriften ”Trivselsplan”.
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9. Fastlæggelse af mødeplan for foråret – herunder drøftelse af overgang til ny bestyrelse
Bilag med vedtægter for bestyrelsens sammensætning vedlægges

Sagsfremstilling:
Ifølge bestyrelsens årshjul skal der på bestyrelsesmødet i december fastlægges en mødeplan for
forårets møder. Hvert 4. år er denne proces lidt anderledes, pga. at der skal udpeges en ny
bestyrelse. Udpegningen af ny bestyrelse følger kommunal- og regionsvalg, da der i bestyrelsen
sidder repræsentanter for både kommune og region, men processerne er dog ikke helt synkrone.
Gymnasiets nuværende bestyrelse sidder indtil 1. maj, men pga. valget til kommune/region udpeges
nye repræsentanter herfra til bestyrelsen primo januar 2018. De resterende medlemmer
udpeges/vælges i henhold til § 5 og § 6 i det vedlagte bilag. På mødes gennemgås denne proces.

Indstilling:
Det indstilles, at overgangen til ny bestyrelse drøftes, og at der fastlægges en mødeplan for foråret
2018 i forhold hertil.

Beslutning:
 De nye repræsentanter fra byråd, regionsråd samt elevråd inviteres med til næste
bestyrelsesmøde for at skabe en mere glidende overgang til den nye betyrelse.
 Forslag til datoer for mødet til marts skal indhentes fra revisorerne.
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9. Eventuelt
________________________________________________________________________________




Thomas Frost Andersen fremlagde tanker fra Campus10 om at etablere et fælles
elevaktivitetsområde mellem EUC, Campus10 og Thisted gymnasium.
Jytte Nielsen bemærkede hertil, at det var vigtigt at respektere de grønne områder omkring
gymnasiets bygninger, da de er en integreret del af arkitekturen – som i øvrigt er en
arkitektonisk perle her i Thy.
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