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

Formand:
Formanden orienterede bestyrelsen om polemikken omkring afgangselevernes tilbagevenden til fysisk
skolegang i slutningen af april. Skolens ledelse besluttede, at det ville være mest hensigtsmæssigt at udskyde
elevernes tilbagevenden til fysisk skolegang til efter skriveperioden for elevernes
studieretningsprojekter/større skriftlige opgaver, da denne skriveperiode allerede var planlagt til at skulle
foregå virtuelt (med start primo maj). Dette tillod STUK (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet) ikke, og
derfor måtte afgangseleverne møde ind til fysisk undervisning tidligere end planlagt. Formanden udtrykte i
denne forbindelse sin frustration over bestyrelsens/ledelsens råderum inden for det statslige selveje.
Rektor:
 Rektor orienterede om processen med afgangselevernes tilbagevenden til den fysiske skolegang.
Generelt er det gået fint, og det er glædeligt, at også de resterende elever har fået lov til at gå fysisk i
skole igen, selvom det længe så ud til, at det ikke blev tilladt i dette skoleår.
 Afslutningen af skoleåret for afgangseleverne har været, og er, meget anderledes end normalt.
Eleverne har taget det pænt, selvom mange traditioner ikke har kunnet/kan gennemføres. Der har i
lang tid været usikkerhed om det bliver muligt at gennemføre studenterkørsel, men nu er det
besluttet, at det bliver tilladt. Desværre må vi ikke samle afgangseleverne i Teutonersalen til en
fælles dimission (selv ikke uden publikum og med behørig afstand). Dette skal i stedet foregå
klassevis. Der arbejdes lige nu hårdt med at få lavet et godt program, der sikrer en både festlig og
højtidelig afslutning på dette skoleår.
 Restriktionerne i forbindelse med epidemien gør også, at der må tænkes utraditionelt for at eleverne
kan holde en sidste skoledag, hvor så mange af traditionerne som muligt holdes i hævd. Der vil bl.a.
blive revy, som filmes og vises til alle klasser på skolen, og i stedet for det traditionsrige besøg på
bryghuset, kommer bryghuset forbi gymnasiet med en ”donation”.
 Da der ikke er en eksamen for 3. g’erne i ”den sidste uge”, afholdes der i stedet en såkaldt ”huebegivenhed”, hvor hver elev til et fastlagt tidspunkt møder op og får sin sidste karakter (som indtil da
er ikke kendt). Eleven har derefter et lokale (i ca. 30 minutter), hvor familie/venner kan fejre
studenten. Alt dette forgår selvfølgelig inden for sundhedsstyrelsens rammer.
 Der er desuden planer om at afholde en ”erstatnings-gallafest”, når det igen bliver muligt at afholde
store fester.
 Ministeriet har gennemført et tematisk tilsyn med lærerkompetencer på de gymnasiale uddannelser,
som havde til formål at afdække om sektoren efterlever reglerne om pædagogikum med særligt fokus
på, om lærerne gennemfører pædagogikum inden for det første år af ansættelsen. I forhold til dette
tilsyn, er der intet af bemærke om Thisted Gymnasium.
 Årets æresstudent er kåret, og valget faldt i år på Erhvervsminister Simon Kollerup. Fejringen
udskydes pga. situationen med corona til det kommende skoleår.
 Elever (særligt en del piger) og lærere fra Thisted Gymnasium har i dette skoleår vundet en række
priser i STEM-fagene. Dette er blevet bemærket i regionen, som har inviteret de to lærere (Anne Juhl
Lauridsen og Lisbeth Gregersen) til at holde et oplæg om deres arbejde i forhold til at gøre piger
interesserede i STEM-fagene.
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Øvrige:





Jane Rishøj: Stor ros til gymnasiet for de fine priser. Simon Kollerup kommer i politisk øjemed til
Thy, og i den forbindelse kan der evt. holdes et uformelt møde angående problemstillinger omkring
det statslige selveje.
Thomas Frost: Der afholdes dimission i ”storrummet” på EUC. Er det tilladt? (svaret er nej).
Morten Bo Bertelsen: Der er generelle problemer med selvejet og taxametersystemet.
Michael Toft Overgaard:
o Der bruges utroligt meget tid på at efterleve de mange og skiftende retningslinjer fra
myndighederne i forbindelse med epidemien.
o God ide med planen for dimissionen.
o Tillykke med priserne i STEM-fagene. Bemærk i denne forbindelse ”Girls’ day in science”
den 9. september på Aalborg Universitet.
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2. økonomisk status

Sagsfremstilling:
Økonomisk status pr. 31/3-2020 præsenteres. Desuden gives en oversigt over den aktuelle økonomiske
status.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Orienteringen er taget til efterretning. På det næste bestyrelsesmøde gives en orientering om forventet
indtægt som følge af antallet af optagne elever.
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3. Udbud af studieretninger 2021/2022
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Thisted Gymnasiums nuværende udbud af studieretninger og fagpakker præsenteres. Uddannelseschef Anja
Merrild Knudsen og uddannelseschef Ann Bak Middelboe foretager præsentationen.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter og kommer med input til studieretningsudbuddet 2021/2022.

Beslutning:
Studieretningsudbuddet er drøftet uden bemærkninger.
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4. Orientering om elevtrivselsmåling 2019
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
I december 2019 gennemførte Thisted Gymnasium den årlige lovpligtige elevtrivselsmåling. Resultatet af
denne måling præsenteres

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter resultatet af målingen.

Beslutning:
Indstillingen er taget til efterretning. Hanne Korsgaard gør opmærksom på uddannelsespuljen i regionen,
som måske kan være anvendelig i tilknytning til arbejdet med elevtrivsel. Endvidere bemærker hun, at det i
regionen bør undersøges. hvorvidt ansøgninger og specielt evalueringer af projekter kan forenkles samt
hvorvidt det er muligt, at der kan ske vidensdeling på udvalgte projekter.
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5. Orientering om ny fraværspolitik
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Den nye bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser er offentliggjort den 9.
december og træder i kraft den 1. januar 2020. Dermed ophæves fraværsbekendtgørelsen, og regler om
fraværsregistrering fremgår nu igen af bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale
uddannelser. Rektor orienterer om, hvilke ændringer dette medfører for Thisted Gymnasium.
Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
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6. Eventuelt
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