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Referat af bestyrelsens 49. møde 

Torsdag den 31. maj 2018 kl. 15.30 – 17.30 
Herning Gymnasium lokale 21.72 

Bestyrelsen består af: 
Alex Nielsen 
Dorte West 
Harald Mikkelsen (afbud) 
Svend Brinkmann 
Rasmus Weile 2.t (elevrepræsentant m. stemmeret) 
Christian Buhl Jacobsen 2.t (elevrepræsentant u. stemmeret) 
Lars Henriksen (medarbejderrepræsentant m. stemmeret) 
Lina Gaarde Knorborg (medarbejderrepræsentant u. stemmeret) 

Erik Tangen Søgaard – inviteret med forbehold for genvalg 
Mette Gottlieb – inviteret med forbehold for genvalg 

Fra skolens ledelse deltager: 
Rektor Søren Brøndum 
Uddannelseschef Jakob Østergaard (referent) 

Velkomst til Herning 
Gymnasiums bestyrelse – 
4. periode

Velkomst til nye 
medarbejderrepræsentanter 
i bestyrelsen 

Formanden ønskede Erik Søgaard til lykke med udnævnelsen til 
inspektør for den nye Lindbjergskole i Hammerum-Gjellerup. 

Formanden bød velkommen til de to nye repræsentanter valgt blandt 
personalet på skolen, Lina Gaarde Knorborg og Lars Henriksen. Både 
nye og gamle medlemmer af bestyrelsen præsenterede sig kort.  
Formanden fortalte, at rektor og han havde holdt formøde med 
medarbejderrepræsentanterne om rollen som bestyrelsesmedlem. 

Formanden spurgte, om bestyrelsen havde indvendinger til, at de to 
kandidater til supplering af bestyrelsen forblev i lokalet. Det var ikke 
tilfældet. Herefter tog formanden fat på dagsordenen. 

1. Redegørelse for
bestyrelsens
sammensætning i henhold
til vedtægternes kap. 2 §4
(kønssammensætning
indberettes 31.05.18)

Formanden gennemgik relevante afsnit af ”Vedtægt for Herning 
Gymnasium” samt ”Forretningsorden for bestyrelsen” med hensyn til 
bestyrelsens sammensætning.  

Bestyrelsen består af 
1. De 4 udefrakommende medlemmer Svend Brinkmann, Harald

Mikkelsen, Dorte West og Alex Nielsen
2. Medlemmer udpeget af elevrådet: Rasmus Weile (med

stemmeret) og Christian Buhl Jakobsen (uden stemmeret)
3. Medlemmer udpeget af medarbejderne: Lars Henriksen (med

stemmeret) og Line Gaarde Knorborg (uden stemmeret).

2. Supplering af bestyrelsen.
. Det blev besluttet at følge indstillingen om udpegning af to supplerende 

medlemmer  

 Erik Tangen Søgaard

 Mette Gottlieb.

3. Valg af formand og
næstformand for
bestyrelsen. Det sker i
henhold til Herning

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen i det medsendte materiale: 

 Alex Nielsen udpegedes til formand

 Dorte West udpegedes til næstformand
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Gymnasiums vedtægter § 
12 

 Rektor Søren Brøndum er bestyrelsens referent, og han bistås i
arbejdet af uddannelseschef Jakob Østergaard.

Bestyrelsen tiltrådte den eksisterende fælleserklæring fra 2014 fra 
bestyrelserne på Herning Folkeblad og Herning Gymnasium. 

Bilag til Vedtægter for Herning Gymnasium, ”Udbud af uddannelser”, 
blev underskrevet. 

4. Godkendelse og
underskrivelse af referatet
af bestyrelsesmødet d.
20.03.2018 

Referatet blev underskrevet af den siddende bestyrelse. 

5. Opfølgning og initiativer
siden sidste
bestyrelsesmøde
1. Orientering om

Personalia herunder
ansættelser og
fratrædelser

2. Skolens iniativ mhp at
skabe interesse for den
omvendte EUX-model
(Elektrikerudd./SOSU-
assistent) samt
orientering om
iværksætterbistand
(Wildskab)

3. Der er rettet henvendelse
til Herning Kommune om
forkøbsret ved evt. salg af
parkeringsarealet langs
H. P. Hansens Vej

1. Tre lærere fratræder deres stillinger for at gå på efterløn/pension ved
skoleårets slutning. En lærer har fået job andetsteds. En ikke
fastansat lærer har ikke fået forlænget sin ansættelse.

2. Til næste skoleår ansættes syv nye lærere
3. Skolen har holdt informationsmøder om disse tilbud, men der var

ingen umiddelbar interesse blandt skolens 3.g elever
4. Herning Kommune er ved at behandle skolens henvendelse om

forkøbsret
o Plan B, hvis kommunen afviser forespørgslen, er, at vi

beder om lov til at matche en mulig andens købers tilbud.

6. Stillingtagen til skolens
væsentligste
indsatsområder

 Skolens
værdigrundlag,
mission og vision

 Fokushuset 2018-
2021 

Rektor gennemgik skolens værdigrundlag, mission og vision. 

Bestyrelsen diskuterede, hvorvidt alle sætningerne skal starte med ”vi,” 
fx ”vi lader den enkeltes frihed udfolde sig…” 

Bestyrelsen tiltrådte de præsenterede værdier og bad rektor tage højde 
for de faldne bemærkninger. 

Rektor gennemgik dernæst årshjulet for arbejdet med mål og rammer 
samt fokusområderne frem mod 2021. 

Bestyrelsen bad rektor nedtone medarbejderperspektivet, samt huske 
på, at det gælder alle medarbejderne, ikke kun lærerne. 

Rektor forklarede, at skolen har skiftet til et 3-årigt perspektiv i 
Fokushuset af hensyn til reformimplementeringen.  

Bestyrelsen godkendte såvel værdigrundlag som fokushusets 
indsatsområder. 

7. Stillingtagen til skolens
fremadrettede system til Rektor gennemgik først de formelle rammer for skolens kvalitetssystem, 

der skal indeholde fire punkter:  
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kvalitetsudvikling og 
resultatvurdering  

a) Hvad skal vi?
b) Hvad gør vi?

(udkast)

1. elevtrivsel, herunder fravær
2. evalueringen af undervisningen og evalueringen af eleverne
3. eksamensresultater og løfteevne
4. overgang til videregående uddannelse

Rektor gennemgik dernæst et udkast til, hvordan vi på Herning 
Gymnasium konkret vil udmønte disse regler på de fire punkter: 

I forlængelse af rektors oplæg diskuterede bestyrelsen disse emner: 

 Fravær
o Hvorfor der var en stigning fra 1. til 3.g? Dette er ikke

afdækket, bortset fra en taktik sidst på året blandt
eleverne i forhold til at have fravær i fag, hvor der er
skrevet karakterer ind, og hvor man ikke skal til
eksamen

o Bestyrelsen foreslog desuden at ledelsen undersøgte
muligheder for digital fraværsregistrering

 Overgangsfrekvens til videregående uddannelse
o Hvis de nye data viser, at vi har god overgangsfrekvens

til videregående uddannelse, skal det bruges i
informationen om skolen. Skolen kan bede om
mailadresser på afgangselever for at kunne kontakte
dem senere

o Formanden opfordrede desuden Herning Kommune til at
interessere sig for unge menneskers videreuddannelse,
og muligheden for at få dem til at vende tilbage

o Med hensyn til kvalitetsmål til overgang til videregående
uddannelser: Ordet ”højt” foreslås erstattet med ”over
landsgennemsnittet”

 Elevklager. Adspurgt fortalte rektor, at der var meget få klager.
Fx var der ingen klager ved dette års SRP

 Elevrådet og andre organer hvor der er elever repræsenteret:
Der er ændringer på vej.

Bestyrelsen bad rektor arbejde videre i den retning, bilagene angav, og 
inddrage de indkomne kommentarer. Den nye kvalitetsplan træder i kraft 
i den nye skoleår. Bestyrelsen inddrages, hvis der er behov for at lave 
større ændringer i forhold til det beskrevne. 

8. Kort orientering om
resultatopgørelsen for 1.
kvartal 2018

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Formanden bad rektor være opmærksom den kvarte million, der var 
mindre i overskud end budgetteret. 

Ændringen fra de planlagte 14 klasser til 15 optagne klasser betyder ikke 
noget for det vedtagne årsbudget. Det betyder naturligvis noget for 
resultatet. 

Bestyrelsen tog regnskabet til efterretning. 

9. Drøftelse af tanker om
nedbringelse af skolens
langfristede gæld

Rektor udleverede og gennemgik bilaget, der beskrev mulighederne for 
at nedbringe den langsigtede gæld. Mulighederne handler om at bruge 
af de likvide midler til at afdrage den langfristede gæld. Ved at afdrage 
en del af gælden, ville skolen kunne hente en del af et års 2 %-
besparelse. 

Bestyrelsen bad skolens ledelse arbejde videre med disse planer. 
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10. Rektor orienterer om:
a) Ny model for

samarbejdet med
kommunens folke- og
friskoler

b) Orientering om EU’s
persondataforordning

c) Gymnasial supplering
- status på GSK-
sommerhold ugerne
28-32

d) Bronzemedalje ved
internationale science
finalen i Slovenien
(Ljubljana) i dagene
28.april - 5.maj.

a) Rektor præsenterede kort en folder med alle skolens tilbud til
grundskolerne. Den uddelte folder er i en tidlig fase og skal være
mere spændende og mere informationstung

Erik Søgaard og Dorte West anførte at dette er meget sent i 
forhold til skolernes planlægning, særligt i udskolingen, samt at der 
var mulighed for at samarbejde med en eksisterende udbyder, fx 
UU eller ungdomsskolen 

b) Rektor gennemgik kort det udleverede bilag. Herning Gymnasium
er klar til at overholde de nye regler

c) Der er løbende tilmelding til GS-kurserne. Tilmeldte elever på hold,
der ikke oprettes, henvises til hold på VUC i Aarhus. Vi er sikre på
at oprette matematik A og B, samt i fysik B

d) Skolens hold til DM i Science gik videre fra den nationale
konkurrence og klarede sig fint ved den europæiske finale.

11. Datoer for planlagte
bestyrelsesmøder i
efteråret 2018

Aftalt er – alle dage kl. 15.30: 

 tirsdag den 25.09.18

 torsdag den 29.11.18

12. Evt.


