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

Formand:
 Alle på Thisted Gymnasium, såvel elever som det samlede personale, fortjener en stor ros
for håndteringen af hele ”Corona-situationen”. Regler og retningslinjer er blevet godt
kommunikeret, implementeret og fulgt på bedste vis.
 Formanden har modtaget et tilbud om at tegne en ”bestyrelsesansvarsforsikring”. En sådan
forsikring dækker bestyrelsesmedlemmerne, hvis de bliver gjort juridisk ansvarlige og skal
betale en erstatning. Bestyrelsen blev enige om, at det skal drøftes på næste
bestyrelsesmøde, om bestyrelsen ønsker, at der tegnes en sådan forsikring.

Rektor:
 Næste år er der ikke mindre en 6 barselsorlover på skolen. Desuden er der en frivillig
fratrædelse samt en pensionering, og derfor har det været nødvendigt at ansætte 8 vikarer.
Det har været et større arbejde at denne ”kabale” til at gå op, men heldigvis var der mange
kvalificerede ansøgere til stillingerne. I samarbejde med GL er der lavet en frivillig
fratrædelsesaftale med lektor Bent Gravesen, som har været på Thisted Gymnasium siden
1991. Til nytår går lektor Bo Vestergaard-Thomsen på pension, og han har ligeledes været
på skolen i mange år. Bo blev ansat i 1986.
 Der er for tiden stort fokus på sexisme og seksuel chikane på danske arbejdspladser og
opfordringen fra Danske Gymnasier er, at der udarbejdes en politik på de enkelte gymnasier
for håndtering af problemer med sexchikane/sexisme. Derfor har dette været drøftet i MIO,
og det blev her besluttet, at rektor samt de to arbejdsmiljørepræsentanter i første omgang
skal arbejde videre med at få lagt rammerne for, hvorledes arbejdet med at få formuleret
Thisted Gymnasiums politik på dette område skal foregå.
Bo Hove:
Hvert år skal der indsendes en ledelseserklæring for indberetning af opgørelser over
klassekvotienter for første klassetrin af de gymnasiale uddannelser. Klassekvotienten på stx er 23,6
og på hf er den 26. Bestyrelsen godkendte på denne baggrund indberetningen.
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2. Covid-19 og den særlige situation i Nordjylland

Sagsfremstilling:
Rektor informerer kort om håndtering af den delvise nedlukning af undervisningen på gymnasiet,
som blev gennemført i forbindelse med de skærpede restriktioner, der blev indført for 7 nordjyske
kommuner i begyndelsen af november.
Indstilling:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Orienteringen tages til efterretning.
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3. Status på håndtering af studieture under Covid-19 epidemien

Sagsfremstilling:
Rektor informerer om konsekvenserne af Covid-19 for dette og sidste skoleårs studieture samt
hvilken betydning de får for skolens gældende rejseregler/rejsevejledninger.

Indstilling:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig de præsenterede konsekvenser for
skolens rejseregler/rejsevejledninger.

Beslutning:
Det godkendes, at Thisted Gymnasiums rejseregler/rejsevejledninger i forhold til studierejser
revideres i henhold til Danske Gymnasiers anbefaling om, at eleverne sørger for at have en
personlig rejseforsikring.
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4. Orientering om MTU/APV 2020
MTU/APV rapport vedlægges

Sagsfremstilling:
Bestyrelsen foreligges resultatet af den gennemførte del af medarbejdertrivsels- og APVundersøgelsen (personalet har besvaret et anonymt spørgeskema) og præsenteres for de
udfordringer, der har været i forhold til at gennemføre den dialogbaserede del af
medarbejdertrivselsundersøgelsen.

Indstilling:
Bestyrelsen drøfter den præsenterede MTU/APV.

Beslutning:
Bestyrelen udtrykte tilfredshed med den gennemgåede MTU/APV. Bestyrelsen anbefalede, at det
anvendte spørgeskema fortsat skal anvendes for at sikre, at en udvikling kan følges.

Thisted Gymnasium
STX og HF

5.

Bestyrelsen
7.12.20

Økonomisk status
Kvartalsoversigt vedlægges

Sagsfremstilling:
Der gives en status på skolens økonomi, herunder et bedste bud på resultatet for 2020.

Indstilling:
Bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:
Præsentationen blev drøftet og taget til efterretning.
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6. Budget 2021
Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:
Budget 2021 er på flere måder markant anderledes end de seneste års budgetter.
For det første er Thisted Gymnasium nu per definition en lille skole målt på antal stx-elever, hvilket
udløser ekstra økonomisk tilskud. Det betyder, at den forventede taxameterindtægt vil stige, selvom
der forventes en mindre nedgang i elevtallet på stx i 2021.
For det andet er der i 2021 den helt særlige situation, at 6 lærere skal på barsel. Dette betyder, at der
vil være en ekstra udgift til løn, eftersom der skal ansættes et tilsvarende antal vikarer.
Men samlet set er det muligt at fastholde niveauet på stort set alle driftskonti, samtidigt med at der
tilføres ekstra midler til udvalgte områder. Dette præsenteres på bestyrelsesmødet.

Indstilling:
Det indstilles, at budgettet drøftes, så eventuelle justeringer kan indføjes. Det indstilles yderligere,
at budgettet vedtages efter drøftelse og eventuel justering.

Beslutning:
Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget for 2021.
Efter udarbejdelen af budget 2021 blev finansloven for 2021 vedtaget, og denne indeholder et
økonomisk løft til de gymnasiale uddannelser. For Thisted Gymnasiums vedkommende kan det
betyde at ekstra tilskud på op til 800.000 kr. Bestyrelsen besluttede, at ledelsen, når det ekstra
tilskuds størrelse og de præcise regler for tilskuddets anvendelse er kendt, udarbejder en plan for
anvendelsen af tilskuddet, samt at denne plan fremlægges for bestyrelsen på næste møde (15.
marts).
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7. Opfølgning på punktet ”Evaluering af bestyrelsens arbejde” fra årets bestyrelsesseminar

Sagsfremstilling:
Ifølge årshjulet for bestyrelsesmøder, skal bestyrelsen en gang årligt evaluere sit arbejde, og det skal
ske på mødet i december. I år har bestyrelsen allerede grundigt evalueret sit arbejde på seminaret i
august. På mødet præsenteres en række konklusioner/pointer fra seminaret.

Indstilling:
Bestyrelsen drøfter præsentationen.

Beslutning:
Det justerede årshjul blev godkendt.
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8. Eventuelt
________________________________________________________________________________
Rektor:
2.b var på en fantastisk studietur til Grønland støttet økonomisk af undervisingsministeriet. På
denne tur blev der lavet en lille film, der kan ses via nedenstående link:
https://vimeo.com/463155585?fbclid=IwAR2lArnoveMfFgfGd4rUYchM0i1mIgDAxbiZvLh-qbUwpzMQmR04qHQ5QY
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