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1. Siden sidst
a) Orientering fra formand, rektor, øvrige bestyrelsesmedlemmer
________________________________________________________________________________
Formand:
 Der er, efter et langt og til tider trægt forløb, forhandlet en ny cheflønsaftale på plads for
rektor samt skolens uddannelseschefer. En af konsekvenserne heraf er, at rektor ikke
længere har en resultatlønskontrakt.
 Formanden har fået ny mailadresse formand@thisted-gymnasium.dk.
Rektor:
 I første kvartal af 2020 indhentes der børneattester på alle skolens ansatte.
 I forbindelse med den kommende renovering af Thy hallen foretages et mageskifte på et
mindre stykke af gymnasiets grund grænsende op til Thy hallen. Desuden sælges en del af
balkonen over Hal B til Thy hallen.
 Der er lavet en ny aftale om forpagtning af kantinen gældende fra 1. januar 2020.
Forpagteren er den samme som nu (Aslak Holler Jensen), men Thisted Gymnasium vil ikke
længere have personale ansat i kantinen, da de i stedet bliver ansat af forpagteren. Til
gengæld yder skolen et tilskud til lønudgifterne i kantinen.
 Afholdelsen af MUS 2019/2020 er påbegyndt, og konceptet er det samme som de sidste to
år, på nær i forhold til ”fokus-punktet”.
 Der skal afholdes MTU til foråret. Det er besluttet, at denne MTU skal være dialogbaseret
(med et mindre kvantitativt spørgeskema). Selve konceptet er under udvikling, og i denne
proces er der bl.a. indeholdt et personalearrangement med arbejdsmarkedsforsker Tage
Søndergaard Kristensen, hvor begrebet ”social kapital” introduceres for personalet. Desuden
bistår organisationspsykolog Mads Krarup i udviklingen af konceptet.
 Der er oprettet studieretninger og for 3. år i træk er det muligt at opfylde alle elevers første
prioritet. Der er en nærmes eksemplarisk fordeling med 1/3 på de naturvidenskabelige
studieretninger, 1/3 på de samfundsvidenskabelige studieretninger samt 1/3 på de
sprogligt/kreative studieretninger. Desuden lykkedes det også at få oprettet et hold med
kinesisk på A-niveau.
 En af skolens hf-elever har besøgt statsminister Mette Frederiksen. Årsagen er, at hun er en
af de få anbragte børn, der tager en ungdomsuddannelse. Dette har hun, sammen med 10
andre skrevet en kronik om.
 Der er påbegyndt en proces om skabelsen af en ny elev-kultur på Thisted Gymnasium, hvor
begrebet ”puppe” har spillet en negativ rolle i et selvbestaltet elevhierarki. Mandag i uge 42
var der et indslag i ”God aften Danmark”, hvor rektor indgik i en debat om elevkulturen på
landets gymnasier.
 Rektor har tilfældigt truffet det socialdemokratiske folketingsmedlem Annette Lind, men
ikke desto mindre har dette resulteret i en invitation til et såkaldt ”kaffemøde” i Folketinget.
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Jane Kær Rishøj
 Thisted Kommune og UCN var den 9. december vært for en rundbordssamtale, hvor
uddannelses- og forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen deltog sammen med
repræsentanter for Thisted kommune, lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner
deltog. Temaet var udbud af videregående uddannelser i Thy.
Morten Bo Bertelsen
 Det tager lidt tid at finde sin rolle som tillidsrepræsentant, men det falder lige så stille på
plads.
Hanne Korsgaard
 Der ønskes en opfølgning på arbejdet på bestyrelsesseminaret i august, hvor profilering af
gymnasiet var et centralt tema.
Michael Toft Overgaard
 Aalborg Universitet udbyder en ny uddannelse kaldet ”Bioengineering”. Uddannelsen
kommer til at være på Aalborg Universitets afdeling i Esbjerg.
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2. Præsentation af nye bestyrelsesmedlemmer

Sagsfremstilling:
Skolens samarbejdsudvalg indstillede til, at der skulle være nyvalg af medarbejderrepræsentanter til
skolens bestyrelse. Årsagen hertil var, at der har været skift af tillidsrepræsentant for skolens
pædagogiske personale samt en organisationsændring. Valget fandt sted den 18. november.
Følgende blev valgt: Morten Bo Bertelsen og Ann Britt Wolsing. Suppleant: Lotte Bech.
En af medarbejderrepræsentanterne har ifølge vedtægterne stemmeret.
Indstilling:
 De to nye medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen orienterer om, hvem der har stemmeret.
 Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Ann Britt Wolsing og Morten Bo Berthelsen
meddeler rektor, hvem af de to, der har stemmeret i bestyrelen. Herefter offentliggøres det på
skolens hjemmeside under ”bestyrelsen”.
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3. Økonomisk status
Kvartalsoversigt vedlægges

Sagsfremstilling:
Der gives en status på skolens økonomi, herunder det bedste bud for skolens resultat for 2019.

Indstilling:
Orienteringen drøftes og tages til efterretning.

Beslutning:
Indstillingen taget til efterretning.
I forhold til gymnasiets bankkonto i Sparekassen Thy, hvor der efter nytår vil være negativ rente på
indlån, tages der kontakt til Sparekassen med henblik på at undgå den negative rente. Bestyrelsen
ønsker at fastholde de lokale engagement, men uden den negative rente.
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4. Budget 2020
Bilag vedlægges dagsordenen, så alle kan danne sig et overblik over budgettet før mødet

Sagsfremstilling:
De mange år med besparelser på uddannelsesområdet, herunder de flerårige omprioriteringsbidrag,
har naturligvis sat spor på skolens økonomi og det deraf følgende råderum. Derfor er det heller ikke
muligt at udarbejde et budget med et større overskud uden at der skal findes yderligere besparelser
på personaleområdet. Da vi allerede har tilpasset personalet til det aktuelle elevtal, ville det føre til
en forringelse af undervisningskvaliteten at reducere i personalet. Derfor har skolens ledelse
besluttet at fremlægge et budget med et meget beskedent resultat tæt på 0.
Som konsekvens af ovenstående er det af stor betydning at det budgetterede elevtal for det nye
skoleår nogenlunde holder. I modsat fald vil bestyrelsen blive præsenteret for et justeret budget og
en handleplan.

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

Beslutning:
Budget 2020 er godkendt. Der ønskes en analyse af forbrug og budget i bygningsdriften, som skal
forelægges bestyrelsen.

Thisted Gymnasium
STX og HF

Bestyrelsen
9.12.19

5. Implementering af den nye ferielov på Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:
I overgang til den nye ferielov har skolen i første omgang to valgmuligheder i forhold til at varetage
feriepengeforpligtelsen for personalet. Enten kan vi indbetale hele beløbet til Feriefonden, hvilket
medfører et markant fald i skolens likviditet. Alternativt kan vi løbende indbetale til Feriefonden,
når det er aktuelt for berørte medarbejdere. Dog skal skolen i dette tilfælde selv forrente
feriepengeforpligtigelsen, ligesom det medfører øget administration. Adspurgt anbefaler skolens
revisor, at hele beløbet indbetales til Feriefonden.
*Note: Der findes skoler, som har så dårlig en økonomi, at ovenstående kan sætte deres selvstændig
i fare. Det kender undervisningsministeriet til, hvorfor der er kræfter, der arbejder for at friholde
sektoren for den beskrevne problematik. Dette er dog endnu ikke besluttet.
Indstilling:
Det indstilles at bestyrelen beslutter skolens model for feriepengeforpligtigelsen.

Beslutning:
Bestyrelsen følger ledelsens og revisorens anbefaling om at indbetale feriepengeforpligtigelsen til
feriefonden.
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6. Implementering af den nye overenskomst for chefer i staten (OK 18) på Thisted Gymnasium

Sagsfremstilling:
Der er indgået en ny aftale med skolens rektor og uddannelseschefer om at overgå til den ny aftale
for chefer i staten. Formand og næstformand har på bestyrelsens vegne og ud fra retningslinjer
udstukket fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) forhandlet aftalen på plads med
skolens ledelse. Bestyrelsen vil blive orienteret herom.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning.
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Drøftelse af skolens rygepolitik

Sagsfremstilling:
Trods det i snart en del år har været forbudt at ryge på ungdomsuddannelsernes matrikler, viser
undersøgelser, at andelen af unge der ryger er stigende.

Indstilling:
Der ønskes en drøftelse af gymnasiets rygepolitik samt en anvisning af, hvorledes skolens ledelse
eventuelt skal arbejde videre med denne.

Beslutning:
Bestyrelsen ønsker, at Thisted Gymnasium bliver en røgfri skole (tobak, e-cigaretter, snus). På
bestyrelsesseminaret til maj skal bestyrelsen præsenteres for en procesplan for at gøre Thisted
Gymnasium til en røgfri skole.
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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 2020

Beslutning:
Der afholdes bestyrelsesmøde den 24. marts, hvor skolens revisor deltager og præsenterer
årsrapporten og protokollat for 2019.
Der afholdes bestyrelsesseminar den 4. og 5.maj (fra kl. 12 den 4. maj til kl. 12 den 5. maj).
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9. Eventuelt
________________________________________________________________________________




Jane Kær Rishøj: I Thisted kommune arbejdes der i folkeskolen med ”bæredygtig
matematik” i forbindelse med ”Åben skole”, der er et landsdækkende samarbejde mellem
skoler og virksomheder, som er udviklet i samarbejde med Dansk Industri.
Michael Toft Overgaard: Der er et øget fokus på bæredygtighed på universitetet, både i
forhold til forskning og uddannelse.
Ann Britt Wolsing: Der arbejdes en del med internationalisering på Thisted Gymnasium.
Gymnasiet deltager i flere Erasmus+ projekter, der samarbejdes med venskabsskolen i Kina
samt flere andre tiltag. Disse tiltag er vigtige for eleverne, bl.a. fordi deres selvforståelse
udfordres i mødet med andre kulturer.
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