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

Formand:
 Rektor har ikke længere en resultatlønskontrakt, og derfor skal denne ikke længere figurere i
bestyrelsens årshjul. I rektors kontrakt er der årligt en mindre bonus, som bestyrelsen kan anvende til
at få gennemført særlige indsatser. I skoleåret 2020/2021 er denne bonus dog ikke øremærket til
noget særligt indsatsområde, hvorfor den udbetales ved skoleårets afslutning, jf. kontraktens
udformning.
 Før ferien modtog bestyrelsen en klage fra en elev. Klagen var udformet som en generel klage over
hendes samlede tid på gymnasiet. Rektor og formand holder et møde med denne elev for at få drøftet
klagen grundigt.
Rektor:
 Skoleåret 2019/2020 sluttede ikke med eksamen på sædvanlig vis pga. den igangværende epidemi.
Mange eksaminer var aflyst, og i stedet blev en del årskarakterer ophøjet til eksamenskarakterer. På
denne måde fik eleverne et helt normalt eksamensbevis trods de specielle omstændigheder. Generelt
blev året afsluttet med gode karakterer til studenterne.
 I forbindelsen med eksamen er der som regel enkelte klager. Dette år var ingen undtagelse. Der var
15 henvendelser, men efter en grundig klagevejledning fra rektor endte det med tre reelle klager,
hvilket er et helt normalt antal. Disse klager er alle ved at være afsluttet. I forbindelse med denne
proces blev det tydeligt, at nogen elever er meget i tvivl om, hvilke faglige kriterier, der egentlig
ligger til grund for de forskellige karakterer. Derfor er der sat en proces i gang i skolens faggrupper
for at få en god faglig dialog om, hvorledes de lærerne giver karakterer i de forskellige fag.
 Æresstudent 2020 blev som bekendt Simon Kollerup, som modtog diplomet ved en lille reception
den 21. august. Simon vender senere tilbage til skolen (når Corona-epidemien tillader det) for at
holde et foredrag for skolens elever omhandlende sin vej fra Thy til erhvervsministeriet.
 Også 1. skoledag blev afholdt i skyggen af Corona-epidemien, hvilket bl.a. umuliggjorde at samle
alle skolens elever til en fælles modtagelse. Derfor var dagen nok også en lidt tam affære. Skolen
arbejder med at finde andre måder at være sammen på end sædvanligt, og i denne forbindelse er det
vigtigt at holde fokus på ”hvad vi kan” i stedet for ”hvad vi ikke kan”.
 Alle retningslinjer for håndtering af Corona-epidemien er på plads. Dette gælder også håndtering af
et smitteudbrud på skolen. I et sådant tilfælde vil håndteringen ske i samarbejde med Styrelsen for
Patientsikkerhed. Der er stor opmærksomhed på epidemien, og mange af skolens elever testes ved
den mindste risiko for at være smittet.
 Epidemien er også skyld i, at der for tiden ingen fællessamlinger er, ingen fester og cafeer osv.
 Det er heller ikke problemfrit med studieturene i uge 37. Nogle ture holdes inden for landets grænser,
mens andre er planlagt til steder som Grønland, Berlin mm. Nogle af turene, bl.a. Bruxelles, er i stor
risiko for aflysning.
 I foråret var der ligeledes planlagt studieture, som alle blev aflyst. Eleverne får deres penge retur,
men det tager en del tid.
 Skolen har haft besøg af en 70-års jubilar, hvilket vil sige en student fra årgang 1950. Det drejede sig
om professor emerita Gunhild Hølmer. Hun var ved udnævnelsen den kun 2. kvindelige professor på
DTU, og hun arbejdede inden for industriel human ernæring.
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2. Økonomisk status

Sagsfremstilling:
Der gives en økonomisk status i forhold til forbrug og budget. Desuden gives en prognose for indtægten for
2020, hvor det nu kendte elevoptag inddrages. På denne baggrund gives et skøn for skolens reelle
økonomiske råderum for den resterende del af 2020.

Indstilling:
Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orienteringen.

Beslutning:
Forbrug og budget skal følges nøje i resten af 2020. Der skal styres efter årets resultat og ikke efter, at de
enkelte konti holdes.
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3. Prognose for budget 2021. Herunder drøftelse af eventuelle indsatser i det kommende finansår i
forhold til eventuelle økonomiske konsekvenser
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Der gives en prognose for indtægten for 2021 baseret på et skøn for elevoptaget til næste skoleår. Ud fra
denne prognose præsenteres de overordnede rammer for budget 2021.

Indstilling:
På baggrund af de præsenterede rammer for budget 2021 drøftes de mulige konsekvenser for gymnasiets
økonomiske råderum i finansåret 2021.

Beslutning:
Budget 2021 skal lægges så ”realistisk” som muligt, og dermed være medvirkende til en økonomisk sikker
drift af gymnasiet.
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4. Skolens kapacitet for det kommende budgetår (skal indberettes til regionen)
_______________________________________________________________________________

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 2 hf-klasser.

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

Beslutning:
Bestyrelsen indstiller, at skolens kapacitet fastsættes til 7 klasser på stx og 3 på hf.
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5. Mødeplan for kommende bestyrelsesmøder
_______________________________________________________________________________

Sagsfremstilling:
Normalt afholdes der to bestyrelsesmøder efter sommerferien, hvor det første ligger i august/september og
det sidste i december.

Indstilling:
Bestyrelsen fastlægger en dato for bestyrelsesmødet i december.

Beslutning:
Der skal fremadrettet laves en mødeplan for mindst et halvt år ad gangen. Mht. de kommende møder skal
der udsendes en ”afstemning” (f.eks. på Doodle) indeholdende to mulige datoer for bestyrelsesmøder i
henholdsvis december, marts, maj (dette møde er virtuelt) samt august (dette møde er næste års
bestyrelsesseminar).
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6. Valg af bestyrelsesmedlem til arbejdsgruppen for Årets æresstudent i 2021
_______________________________________________________________________________

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:
Karen Louise Erichsen er bestyrelsens repræsentant i arbejdsgruppen for næste års æresstudent.
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7. Eventuelt

Rektor fortalte, at Morten Bo Bertelsen netop har haft 25 års jubilæum på Thisted Gymnasium, og at der i
den anledning blev afholdt en mindre reception på skolen.

Thisted Gymnasium
STX og HF

Bestyrelsen
24.08.20

Underskrifter:
Jens Engelbrecht Mortensen

_______________

Karen-Louise Erichsen

_______________

Rebecca Pedersen Özoral

_______________

Mads Aakmann Pedersen

_______________

Ann Britt Wolsing

_______________

Thomas Frost Andersen

_______________

Morten Bo Bertelsen

_______________

Hanne Korsgaard

_______________

Michael Toft Overgaard

_______________

Jane Kær Rishøj

_______________

Søren Christensen

_______________

