Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 43. møde
Tirsdag den 29. november 2016 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
Ida Caspersen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Olivia Overgård (elevrepræsentant u. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. stemmeret)
Fra skolens ledelse deltager:
Rektor Søren Brøndum
Uddannelseschef Anette Pedersen (referent)
Økonomichef Alice Kramer
1. Godkendelse og underskrivelse af referatet
af bestyrelsesmødet d. 26.09.2016

Referatet blev godkendt og underskrevet.

2. Opfølgning og initiativer siden sidste
bestyrelsesmøde

Rektor orienterede kort om følgende:
-Som følge af flere usikkerhedsmomenter forud for
informationsmødet d. 16/11 var informationsmaterialet
ikke så omfattende, som det bliver til mødet i januar.
-1.g’ernes endelige studieretningsvalg er endnu ikke på
plads, da fristen for at afgive ønske er 30/11. På
nuværende tidspunkt har 7% ønsket en anden
studieretning end oprindeligt.
- Første gennemløb af Junior-Talent er afsluttet d. 4/11
2016. 60 elever fra kommunens grundskoler har
gennemført. Evalueringen viser stor tilfredshed med
forløbet. Junior-Talent gennemføres igen i 2017 med
små justeringer.
- Kommunens grundskoler har fået et tilbud om at
valgfag i de ældste klasser, som et supplement til
grundskolens valgfagstilbud, kan afvikles på Herning
Gymnasium. Det er aftalt, at valgfagene placeres 30
mandage kl. 13-15. Et valgfagskatalog er under
udarbejdelse og fremsendes snarest til grundskolerne.
- Samarbejdet med VIA om præsentation af deres
uddannelsestilbud – VIA På Vejen - blev gennemført d.
28/9 2016. Alle 2.g-elever havde mulighed for at opleve
2 forskellige uddannelser. Evalueringen hos alle parter
viser stor tilfredshed med arrangementet. Det er aftalt,
at arrangementet gentages til næste år.
- Der har 31/10 2016 været afholdt møde med AUHerning mhp. at afdække muligheder for samarbejde.
Der er på nuværende tidspunkt aftalt en række
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pilotaktiviteter som alle har et undervisningsfagligt og
læringsmæssigt fokus. Andre pilotprojekter er under
overvejelse.
3. Selvevaluering af bestyrelsen v/Alex Nielsen Formanden understregede, at det er første gang, at der
er foretaget en systematisk selvevaluering, hvorfor der
derfor primært er tale om en status. Fremover vil
analysen omfatte et udviklingsperspektiv.
Bestyrelsen drøftede resultatet af selvevalueringen og
mulige udviklingspotentialer.
4. Kort orientering om resultatopgørelse for 3. Rektor orienterede kort om resultatopgørelsen for
kvartal samt estimeret årsregnskab 2016
3.kvartal. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Drøftelse af 3 scenarier for den
økonomiske strategi for 2017-2020,
herunder elevtals- og
beskæftigelsesforventninger

Rektor præsenterede 3 forskellige scenarier for den
økonomiske strategi for 2017-2020. Udgangspunktet er
bestyrelsens beslutning på bestyrelsesmødet i
december 2015 om at anlægge en periodebetragtning
med krav om, at ”resultatet igennem hele perioden frem
til 2019 samlet set skal være et positivt nul-resultat”.
I en meget konstruktiv drøftelse gav bestyrelsen udtryk
for, at det er et godt og vigtigt at se på de langsigtede
konsekvenser, da det giver mulighed for at handle
rettidigt. Der udtrykkes på nuværende tidspunkt ikke
bekymring på trods af udsigten til underskud i en
periode, men der skal være koncentreret
opmærksomhed på de afgørende faktorer. Her spiller
elevsøgningen og klassedannelsen en helt central rolle.
Der blev udtrykt opbakning til scenariet med 13 klasser
som det mest sandsynlige.

6. Stillingtagen til budgetforslag 2017

Budgetforslag 2017 er baseret på en forventning om at
klasseoptaget i august 2017 bliver på 13. klasser.
En enig bestyrelse tiltrådte budgetforslag 2017.

7. Orientering om perspektiverne af en
tidligere bestyrelsesbeslutning af 21.05.08
v/SB

Foranlediget af et muligt fremtidigt scenarie, drøftede
bestyrelsen, hvorvidt elevtallet i en konkret klasse
kunne være på eksempelvis 36 for at imødekomme alle
elevers ønske om studieretning. I så fald ville der blive
sat ekstra lærerkræfter ind.
Der var enighed om, at der er tale om et vanskeligt
dilemma mellem på den ene side at skuffe elever ved
ikke at imødekomme deres ønsker og på den anden
side udfordringerne ved at have ekstra mange elever i
en klasse.
Der var desuden enighed om, at der er en
smertegrænse for elevtallet i en klasse, men ligeledes
var der også enighed om, at det er vanskeligt at
fastlægge en sådan grænse. Bestyrelsen ønskede ikke
at fastsætte et konkret loft på antallet af elever, da man
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derved fjernede fleksibiliteten i planlægningen og
muligheden for at fastholde en særlig profilering på
udvalgte områder.
8. Orientering om udvalgte fokusområder

Rektor orienterede kort om udvalgte fokusområder for
2017:
a) Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling.
I forlængelse heraf er der udarbejdet en ny fælles
undervisnings-evaluering, som gennemføres i februar
2017.
b) Elevernes trivsel.
Bliver særlig vigtigt efter reformen, som bl.a. betyder en
anden skolestart.
c) Skolefællesskab.
Der har bl.a. været afholdt et møde mellem klasserådet
(repræsentanter fra alle skolens klasser) og ledelsen,
hvor temaet var skolefællesskab. Mange vigtige og
relevante idéer blev præsenteret og drøftet.
d) Lokal forankring er udvidet til også at omfatte
regionale samarbejdspartnere.
e) Internationalt udsyn.
Flere nye partnerskaber er etableret og andre i
støbeskeen.
På bestyrelsesmødet i foråret vil der være en
grundigere præsentation og drøftelse af punkterne.

9. Fastlæggelse af mødedatoer for det
kommende år

Følgende mødedatoer for 2017 blev aftalt:
Tirsdag d. 21/3 2017 kl. 15.30
Mandag d. 29/5 2017 kl. 15.30
Tirsdag d. 19/9 2017 kl. 15.00 (obs. på mødestart)
Tirsdag d. 28/11 2017 kl. 15.30
Der udsendes ligeledes en elektronisk
mødeindkaldelse.

10. Evt.

Rektor orienterede kort om følgende:
- Herning Gymnasium har tegnet et prøveabonnement
på Restudy, et elektronisk værktøj med undervisningsfilm, tænkt som et supplement til den daglige
undervisning og lektielæsning. Alle elever er
introduceret til brug af værktøjet.
- Der er rettet henvendelse til Herning Kommune med
tilbud om muligt idrætsligt samarbejde med en evt.
politiskole.
- Der er gennemført en lovmæssig undervisningsmiljøvurderingsundersøgelse blandt alle skolens elever. Den
udtrykker generel stor tilfredshed med det fysiske, det
psykiske og det æstetiske undervisningsmiljø. Der er
udarbejdet en handlingsplan på baggrund af
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resultaterne. Undersøgelsen viser bl.a., at eleverne
efterspørger flere arbejdspladser med ro.
- Skolens Darfurnica-maleri udlånes til Trapholt-museet
i Kolding i foråret 2017
Bestyrelsesmødet var Ida Caspersens sidste møde, idet
der vælges ny elevrådsformand inden jul. Hun takkede
for et godt samarbejde, som hun har fundet lærerigt og
udbytterigt. Bestyrelsesformanden takkede også på
bestyrelsens vegne Ida Caspersen for hendes store
engagement gennem to års deltagelse i
bestyrelsesarbejde
Erik Søgaard understregede, at folkeskolerne var
meget glade for projektet ”De Rullende
Ungdomsuddannelser”, hvor elever fra
ungdomsuddannelserne underviser folkeskolens ældste
klasser, mens disses lærere er på besøg hos
ungdomsuddannelserne. Rektor påpegede, at
gymnasieeleverne ligeledes har meget stort udbytte af
opgaven som undervisere.
Mette Gottlieb oplyste, at skolefolk, der havde deltaget i
matematiklærernetværket på Herning Gymnasium
havde været meget tilfredse med det nyligt afholdte
arrangement, som de fandt professionelt, givtigt og
udbytterigt.
I lidt god tid ønskedes alle en glædelig jul.

Alex Nielsen
bestyrelsesformand

Harald Mikkelsen

Mette Gottlieb

Olivia Overgaard

Dorte West
næstformand

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum
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