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

Formand:
 Der har været lidt forskellige spørgeskemaer, der skulle besvares. Indholdet i spørgeskemaerne peger
i retning af, at der fra politisk side gøres overvejelser i forhold til den overordnede styring af
gymnasierne.
Rektor:
 De forskellige ”Corona-regler” er under udfasning og erstattes af nogle få anbefalinger. Det fremgår
af et (anonymt) spørgeskema, at hovedparten af skolens elever er vaccinerede eller er ved at blive
det.
 Den 9. august var første skoledag for alle skolens elever. På Thisted Gymnasium mødte alle elever
ind til en fælles modtagelse i Teutonersalen. Det er tydeligt, at det er noget alle på skolen sætter stor
pris på. Rektor bød velkommen, og derefter tog elevrådets formandskab over, og sørgede for, at de
nye elever blev introduceret til bl.a. elevrådet, BRØL, Teutonerne mm.
 Der er arrangeret studierejser i efteråret, men pga. Corona er det valgt, at der rejses til nabolande.
Der er lidt skiftende regler/restriktioner i forbindelse med indrejse i de pågældende lande, og lige nu
er der f.eks. krav om vaccination ved indrejse i Norge (alternativt skal man i karantæne, hvilket dog
ikke er muligt pga. en studierejses begrænsede længde). I forbindelse hermed har der været enkelte
henvendelser angående dette ”vaccinationskrav”.
 Der er pt. mange lærere på barsel, eller på vej på barsel, hvilket betyder, at der er ansat 10 vikarer på
gymnasiet her efter sommerferien. Det har været et stort arbejde at få denne ”kabale til at gå op”,
men det er lykkedes, og alle ser ud til at være kommet godt i gang.
 Sommerens eksaminer forløb godt trods enkelte problemer relateret til Corona-pandemien.
 Igen pga. Corona blev det ikke en almindelig dimission. Forsamlingsforbuddet gjorde, at vi ikke
kunne have forældre/familie/venner til at deltage i dimissionen. Derfor samledes studenterne og
skolens lærere i Teutonersalen til dimission, som så blev streamet, således alle interesserede kunne
følge med.
Øvrige:
Hanne Korsgaard:
 Er der nogen af eleverne, der ikke har råd til at deltage i studierejser? Rektor svarede, at det blot er
enkelte elever, der oplever det som et problem. Og for disse elever er der mulighed for at søge om
støtte til rejserne. Rektor forvalter fordelingen af de midler, som Senior Teutonerne stiller til
rådighed til støtte til studierejser. Endvidere er der en maxgrænse for, hvad en rejse må koste, og da
eleverne i god tid informeres om den kommende rejse, er der desuden mulighed for at spare op.
Ann Britt Wolsing:
 Ud over studierejserne er der i samme tidsrum også sprogrejser. Skolens sproglige studieretninger
tager på en sprogrejse i 3.g.
Michael Toft Overgaard:
 Der er lidt modstand mod vaccinationer, og derfor er det godt at fastholde Norge som et rejsemål
trods kravet om vaccination.
 Universitetet ser frem til en normal opstart uden restriktioner.

Thisted Gymnasium
STX og HF

Bestyrelsen
17.08.21

Sarah Søndergaard Christiansen og Signe Nørgaard Stüker:
 Den 4. juni havde BRØL og skolen fået arrangeret en fælles eftermiddag på skolens sportsplads
(under de på dette tidspunkt gældende Corona-restriktioner). Arrangementet foregik klasseopdelt
med forskellige aktiviteter og mad fra Aslaks biks. Arrangementet blev afsluttet med ”surprisekoncert” med Kato. Det var en virkelig skøn dag!
 Første skoledag (med Signe som konferenciers) fungerede godt. Skolens ”elev-udvalg” blev
præsenteret, og der var en rigtig god stemning. Det var første gang siden marts 2020, at hele skolen
var samlet. Det var desuden den første velkomst uden ”undertrykkelse” af nye elever.
 Elevrådet skal have repræsentanter fra alle klasser inklusiv de nye. På fredag vælges de nye
repræsentanter.
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2. Økonomisk status (bilag vedlagt)

Sagsfremstilling:
Kvartalsoversigten pr. 31.06-2021 gennemgås, og der gives en status på økonomien set i forhold til det
aktuelle elevoptag samt indsatser og ekstra tilskud som følge af Corona-epidemien. Der gøres også kort
status over løn til det pædagogiske personale i forhold til de ganske mange nyansatte vikarer.

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

Beslutning:
Kvartalsoversigten pr. 30/6 indikerer, at forbruget på løn er for højt i forhold til budgettet, men dette
skyldes, at der afsættes penge til ferie løbende, og i juli afholdes 3 ugers ferie. Lønforbrug pr. 1. august (7
måneders løn) er 58,7 %, hvilket er helt forventeligt. Der forventes et lidt højere lønforbrug for hele 2021
end budgetteret pga. højere elevtal end forventet samt en del barsler. Det højere elevtal medfører øget
indtægt, hvilket forventes at opveje den øgede udgift.
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3. Prognose for budget 2022. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i det kommende finansår i forhold til
eventuelle økonomiske konsekvenser

Sagsfremstilling:
Der gives en prognose for indtægten for 2022 baseret på et skøn for elevoptaget til næste skoleår. Ud fra
denne prognose gives de overordnede rammer for budget 2022 herunder eventuelle investeringer.

Indstilling:
På baggrund af de præsenterede rammer for budget 2022 drøftes de mulige konsekvenser for gymnasiets
økonomiske råderum i finansåret 2022.

Beslutning:
Der ønskes en mere detaljeret prognose for indtægter og udgifter for at kunne forholde sig til økonomisk
prioritering af eventuelle indsatser i 2022.
Dette punkt genoptages på et ekstraordinært bestyrelsesmøde, der afholdes virtuelt.
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4. Skolens strategi (bilag vedlagt) – udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde
_______________________________________________________________________________
Sagsfremstilling:
Ifølge bestyrelsens årshjul er gymnasiets strategi et muligt punkt på det årlige bestyrelsesseminar. Vi
præsenterer kort Thisted Gymnasiums mission, værdier, vision og strategiske hovedområder.
Indstilling:
Bestyrelsen drøfter præsentationen og giver input til det videre strategiske arbejde på gymnasiet.

Beslutning:

Thisted Gymnasium
STX og HF

Bestyrelsen
17.08.21

5. Studieretningsudbud 2021/22 – udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
De nuværende studieretninger har vist sig at være gode på flere parametre. De sikrer et adgangsgivende
grundlag i alle faglige hovedområder, og eleverne fordeler deres valg på samtlige studieretninger, der
således alle er blevet oprettet de sidste 4 år. På bestyrelsesmødet i maj drøftede bestyrelsen
studieretningsudbuddet, hvilket bl.a. gav inspiration til punktet på dette års bestyrelsesseminar omhandlende
stx-business/stx-art.

Indstilling:
Bestyrelsen skal, bl.a. set i lyset af gymnasiets strategi, drøfte om det nuværende studieretningsudbud skal
evalueres og eventuelt justeres

Beslutning:
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6. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen) – udskudt til ekstraordinært
bestyrelsesmøde
_______________________________________________________________________________
Sagsfremstilling:
Optagelsesbekendtgørelsen indeholder blandt andet bestemmelser om gymnasieskolernes kapacitet. Inden
for de regionale områder skal skolernes kapacitet endeligt fastsættes af regionen. Inden regionen kan
fastsætte gymnasiernes kapacitet, skal de respektive gymnasiebestyrelser indgive skolernes kapaciteter.
Thisted Gymnasium indberettede sidste år 7 stx-klasser og 3 hf-klasser.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen beslutter den kapacitet for hhv. stx og hf, som rektor skal melde ind til
regionen.

Beslutning:
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7. Godkendelsen af ny lokallønpolitik (bilag vedlagt) – udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
På bestyrelsesmødet i maj godkendte bestyrelsen den overordnede lokallønpolitik. I det vedlagte bilag ses
den endelige lokallønpolitik og en oversigt over de funktionstillæg som ansatte på Thisted Gymnasium får i
skoleåret 2021/2022.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender lokallønpolitiken.

Beslutning:
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8. Studie- og ordensregler samt personalepolitik (bilag vedlagt) – udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde
__________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Skolens studie- og ordensreglement er opdateret i forhold til den nye rygelov. Disse ændringer præsenteres
på mødet.
Skolens personalepolitik er som følge af det store fokus på ”me-too” blevet opdateret med et afsnit om,
hvorledes eventuelle sager med sexisme/sexchikane vil blive håndteret på skolen. Dette afsnit præsenteres
på mødet.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen godkender det opdaterede studie- og ordensreglement samt den opdaterede
personalepolitik.

Beslutning:
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9. Mødeplan for kommende bestyrelsesmøder – udskudt til ekstraordinært bestyrelsesmøde
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Normalt afholdes der to bestyrelsesmøder efter sommerferien, hvor det første ligger i august/september og
det sidste i december. I foråret/sommeren afholdes der normalt møder i marts, maj og august. Næste år er
der den særlige omstændighed, at gymnasiet skal have ny bestyrelse, hvorfor der måske vil blive brug for
yderligere møder i den nuværende bestyrelse.

Indstilling:
Bestyrelsen fastlægger datoer for bestyrelsesmøderne i december og marts og overvejer, om der er behov for
et møde ultimo februar med fokus på overgangen til ny bestyrelse.

Beslutning:
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10. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for ’Årets æresstudent 2022’ – udskudt til ekstraordinært
bestyrelsesmøde
____________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Arbejdet med at finde næste års æresstudent skal påbegyndes. Bestyrelsen skal vælge en repræsentant til
arbejdsgruppen, der skal være med til at udpege den næste æresstudent ved Thisted Gymnasium STX og HF.

Indstilling:
Bestyrelsen vælger en repræsentant til arbejdsgruppen.

Beslutning:
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11. Eventuelt
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