Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 35. møde
Onsdag den 19. november 2014 kl. 15.30 – 17.30
Herning Gymnasium lokale 21.72
Bestyrelsens medlemmer er:
Alex Nielsen
Harald Mikkelsen
Dorte West
Svend Brinkmann
Marcus Aleksander Hedemann Bitsch (elevrepræsentant u. st.)
Anne-Sofie Møller Olesen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Mette Bonde Lauritsen (medarbejderrepræsentant m. st.)
Bente Bisgaard (medarbejderrepræsentant u. st.)
Erik Søgaard
Mette Gottlieb
Fra skolens ledelse deltager:
Rektor Søren Brøndum
Vicerektor Anette Pedersen
Økonomichef Alice Kramer
1. Godkendelse og underskrivelse af
referatet af bestyrelsesmødet d. 23.
september 2014
• Vedlagt referat

Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Opfølgning og initiativer siden sidste
bestyrelsesmøde v. rektor
• Orientering om låneoptag
• Orientering om Darfurnicaprojekter – HEART-projekt og
Rotary-støtte
• Orientering om Røde Kors
indsamling – Nik og Jay koncert
19. december 2014
• Orientering om Studieretninger
2015
• Orientering om arbejdet med
Sikkerheds-og kriseberedskab

Rektor orienterede om følgende:
• Låneoptaget er faldet på plads.
• Darfurnica-gruppen har på eget initiativ gennemført
en workshop om politisk kunst på HEART med
deltagelse af Nadia Plesner.
• Der mangler endnu nogle formalia før de
indsamlede midler kan udbetales til projektet i
Tanzania.
• Elever fra Herning Gymnasium deltog i stort
omfang i en Røde Kors-indsamling i okt. 2014 og
har som følge heraf vundet en koncert med Nik og
Jay. Koncerten afholdes på skolen d. 19. december
2014.
• Skolens udbud af studieretninger er uændret
sammenlignet med sidste år. Der er dog af hensyn
til tydeliggørelsen sket enkelte justeringer i
præsentationen i materialet.
• Efter færdiggørelsen af byggeriet er sikkerheds- og
kriseberedskabet tilpasset. Efter information til
elever såvel som lærere gennemføres en
brandøvelse for hele skolen.
• Der har været afholdt et møde med Team DK om et
fortsat tæt samarbejde mellem Herning Kommune,
Herning Elite og Herning Gymnasium.
• Siden oktober har skolen udbudt en frokostordning,
som finansieres dels ved egenbetaling og dels af
skolen.
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3. Orientering om udskydelse af
• Stillingtagen til afslutning af
Byggeprojekt 2014
• Stillingtagen til afslutning af
Gårdhaveprojektet
• Stillingtagen til godtgørelse for
merarbejde for rektor i forbindelse
med Byggeprojekt 2014 og
Gårdhaveprojektet

Bestyrelsen tog som indstillet orienteringen til efterretning.
Punkterne behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde
mandag d. 26/1 2015 kl. 17.

4. Orientering om ”Årshjul for bestyrelsens Rektor orienterede efter aftale med formanden om hvordan
arbejde”
en struktur for årets bestyrelsesmøder kunne se ud. De fire
planlagte møder har hver deres hovedtema.
Bestyrelsen gav opbakning hertil.
5. Kort orientering om
• resultatopgørelse for 3. kvartal
2014 og
• estimat for årsregnskabet 2014

Bestyrelsen tog som indstillet orienteringen til efterretning.

6. Orientering om skolens arbejde med
fokusområder i 2015

Rektor orienterede om, hvordan der arbejdes med skolens
fokusområder. Modellen er anvendelig på flere niveauer og
kan bruges i forskellige sammenhænge.

Det blev desuden besluttet, at der fremadrettet kun
udsendes hovedtal efter 1. og 3. kvartal, mens hele
talmaterialet udsendes efter 2. og 4. kvartal.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Orientering om og drøftelse af fire
udvalgte fokusområder
1) Orientering om karakter-resultater
og ”løfteevne-begrebet” v/Alice
Kramer
2) Udvikling af teamlederen som
ansvarlig for tilrettelæggelse af det
treårige undervisningsforløb
v/Mette Bonde Lauridsen
3) Oplæg om gymnasiets
internationale strategi v/Anette
Pedersen
4) Hvordan kan Herning Gymnasium
komme i dialog med de afleverende
skoler v/Erik Tangen Søgaard?

1) Alice Kramer redegjorde for resultaterne af hhv.
Undervisningsministeriets og Dansk Erhvervs
karakteranalyser med socioøkonomiske referencer. Trods
lidt forskelligt fokus, viser undersøgelserne, at Herning
Gymnasium præsterer bedst på det skriftlige område, hvor
flere af karaktererne ligger signifikant over, hvad der kunne
forventes. Resultaterne giver stof til eftertanke i forhold til
skolens prioritering af pædagogiske indsatsområder.
2) Mette Bonde Lauridsen præsenterede planerne for
hvordan det fremtidige teamsamarbejde tænkes
struktureret. Grundtanken er, at de enkelte klasseteams får
større indflydelse på, hvordan det faglige, pædagogiske
arbejde i klasserne tilrettelægges og prioriteres samt et
større ansvar for studieretningernes profilering.
3) Der var ikke tid til en præsentation af strategioplægget på
selve mødet, men en grundig skriftlig præsentation havde
været udsendt før mødet.
4) Erik Søgaard gjorde rede for, hvordan dialogen mellem
folkeskoler og ungdomsuddannelser har fået en central rolle
med den nye folkeskolereform. Et pilotprojekt i Herning
Kommune, ”Den rullende ungdomsuddannelse”, er netop
afviklet og de første indtryk ift. dialog er positive. Herning
Gymnasium ser frem til at blive involveret i projektet, som
tænkes udbredt til alle ungdomsuddannelser.
Folkeskolelærerne, som fremover bliver de primære
vejledere for folkeskoleelevernes valg af
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ungdomsuddannelse, er sammen med eleverne i fokus for
det fremtidige samarbejde.
8. Stillingtagen til budgetforslag 2015,
herunder stillingtagen til budget for
påtænkte større renoveringsopgaver

En enig bestyrelse vedtog budgetforslag 2015 som
indstillet.

9. Høring om skolens studie- og
ordensregler pr. 1. januar 2015 jf. referat
af 23.09.14

Punktet blev ikke nået og sættes derfor på dagsordenen på
et kommende møde.

10. Orientering om ”Faktaark 2014”

Orienteringen, som blev suppleret med et yderligere
informationsark, blev taget til efterretning. Ledelsen vil
løbende sørge for, at bestyrelsen er i besiddelse af faktaark
med væsentlige grundoplysninger om stx-uddannelsen i
almindelighed og Herning Gymnasium i særdeleshed.

11. Planlægning af mødedatoer i 2015 –
mødestart normalt kl. 15.30

Ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdes mandag d. 26/1
2015 kl. 17.00. Der forventes et møde af max. en times
varighed.
Ordinære bestyrelsesmøder i 2015 afholdes:
- Tirsdag d. 17/3 kl. 15.30 (m. spisning)
- Torsdag d. 28/5 kl. 15.30
- Tirsdag d. 22/9 kl. 15.30
- Mandag d. 30/11 kl. 15.30

12. Evt.

Anette Pedersen orienterede om, at skolens samarbejdspartner i Seattle har meddelt, at de ønsker at stoppe shortterm programmer, og dermed ophører samarbejdet med
Herning Gymnasium. Nuværende 1.y gennemfører dog
programmet i efteråret 2015.
Herning Gymnasium ønsker fortsat at udbyde studieophold
i udlandet efter samme model, og der arbejdes derfor på at
finde en ny egnet partner.

Alex Nielsen
bestyrelsesformand

Dorte West
næstformand

Harald Mikkelsen

Svend Brinkmann

Mette Gottlieb

Anne-Sofie M. Olesen

Mette Bonde Lauritsen

Marcus Aleksander Hedemann Bitsch

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum
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Erik Søgaard

Bente Bisgaard

