Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 45. møde
Mandag den 29. maj 2017 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72

Bestyrelsen består af:
Alex Nielsen
Dorte West
Erik Søgaard
Harald Mikkelsen
Mette Gottlieb
Svend Brinkmann
Olivia Overgård (elevrepræsentant m. stemmeret)
Sofie Steffensen Bach (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)
Fra skolens ledelse deltog:
Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent)

1. Godkendelse og underskrivelse
af referatet af bestyrelsesmødet
d. 21. marts 2017
Referat er vedlagt

Indledningsvist ønskede formanden Harald Mikkelsen til
lykke med den runde fødselsdag.
Formanden fortalte, at han og rektor havde besluttet at
fortsætte samarbejdet med revisor, såfremt der ikke var
indsigelser imod dette. Det var der ikke.
Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning og initiativer siden
Rektor orienterede om
sidste bestyrelsesmøde
1. Der er 3 medarbejdere, der går på pension; en
1. Orientering om ansættelser
enkelt, der af familiære grunde og i fælles
2. Stillerumsfaciliteter for
forståelse flytter til andet gymnasium. 4 nye i
eleverne
fastansættelse og 6 årsvikarer er ansat.
3. Grundforløbet i 1.g er klar
2. Stillerum er etableret i lokale 31.09 efter kl. 14.00
4. Deltagelse i pilotprojekt
3. Grundforløbet er klar. Vi føler os velforberedte.
med national
4. Vi deltager i Undervisningsministeriets
elevtrivselsundersøgelse
pilotundersøgelse, der fra næste skoleår skal
5. Status på nye
munde ud i en landsdækkende, obligatorisk
uddannelsesmæssige
undersøgelse. Vi har ikke modtaget resultaterne
initiativer
endnu.
o Høring af områdets
institutioner vedr. 25. 2-årigt stx: Bestyrelsesformanden for Ikast-Brande
årigt Stx er afsluttet
Gymnasium har mundtligt svaret rektor, at de
støtter, at Herning Gymnasium får lov til at udbyde
o Engelsksproget
studieretning
2-årigt STX. Bestyrelsesformanden for Herning HF
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Bestyrelsen
afventer endelig
bekendtgørelse

og VUC har skriftligt tilkendegivet, at de ikke kan
anbefale, at Herning Gymnasium får lov til dette,
da de mener, at én to-årig gymnasial uddannelse i
byen er tilstrækkelig. Rektor vil svare på
tilkendegivelsen fra Herning HF
En engelsksproget studieretning – skolen arbejder
videre med dette.

3. Bestyrelsesmedlem Svend
Brinkmann causerer om skolens
præambel:
Herning Gymnasium uddanner
ordentlige, dannede og dygtige
studenter

Efter Svend Brinkmanns indledende causerier om
begreberne ordentlighed og dannelse som modsætning til
individualisme og opportunisme blandt unge mennesker,
diskuterede bestyrelsen begreberne. Der var enighed om,
at begreberne var centrale for eleverne og angav en
retning, bestyrelsen bakkede op om.

4. Stillingtagen til indstilling om
skolens indsatsområder for
2017-18
• Skolens værdigrundlag,
mission og vision (efter
enkelte justeringer)
• Fokushuset 2017
• Handlingsplaner for
skoleåret 2017-18

Rektor gennemgik de udsendte bilag. Bestyrelsen gav sin
opbakning til de forelagte planer med følgende
kommentarer:
• progressionen i elevernes videnskabelige dannelse er
vigtig
• ligeså progression/sammenhæng internt i
uddannelsessystemet
• elevernes trivsel kunne stå tydeligere
• det økonomiske fokus er også vigtigt, særligt i de
kommende år.
Bestyrelsen overlader til rektor at indarbejde bestyrelsens
kommentarer i en ny udgave af fokushuset. Den nye
udgave sendes ud med referatet.

5. Stillingtagen til forslag om
Vedtægtsændringer blev vedtaget og underskrevet. De
vedtægtsændringer pr. 1. august udsendes med referatet
2017
Medlemmerne meddeler senest på næste møde til
formand eller rektor, om de er til rådighed for udpegning til
en ny periode.
6. Kort orientering om
resultatopgørelsen for 1. kvartal

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Stillingtagen til forslag om
investering i et solcelleanlæg

Bestyrelsen tiltrådte forslaget om at etablere
solcelleanlæg som beskrevet i oplægget.
Bestyrelsen anførte, at anlægget med fordel kan bruges til
profilering af skolen.

8. Stillingtagen til forslag om
ansøgning til
Undervisningsministeriet om
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Bestyrelsen godkendte, at rektor arbejder videre med
ansøgningen.

Bestyrelsen
udbud af studieretning med
idræt B
9. Rektor orienterer om:
1. Status på interesse for
valgfagstilbud i Folkeskoler
og Friskoler
2. Henvendelse fra
Brændgårdskolen om
international linje
3. Planlagt
bygningsforbedring:
elevkøkken i
kantineområdet
4. Afgørelsen på tyverisag
omtalt på sidste
bestyrelsesmøde
5. Projekt med Livestreaming
af foredrag fra Aarhus
Universitet
10. Evt.
•

1. Der har været overvældende interesse fra både
elever, forældre og skoler for valgfagstilbuddet
2. Brændgårdskolen tilbyder undervisning i bl.a.
matematik på engelsk. Herning Gymnasium er blevet
bedt om hjælp med en matematiklærer, men
henvendelsen er kommet så sent, at vi ikke kunne
hjælpe. Men vi har med skolens ledelse aftalt, at vi
følger det nye initiativ nøje mhp. at kunne hjælpe
senere
3. Der etableres et elevkøkken ved siden af kantinen
4. Elevstøtteforeningen har tilbudt de 7 berøvede elever
en kompensation på 1500 kr. hver
5. Herning Gymnasium er med i denne ordning. Rektor
har foreslået AU, at de efterfølgende bør kunne
downloades som podcast.
Bemærk starttidspunktet.

Næste bestyrelsesmøde
tirsdag den 19. september
starter kl. 15.00
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