Bestyrelsen
Referat af bestyrelsens 37. møde
Torsdag den 28. maj 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
Anne-Sofie Møller Olesen (elevrepræsentant m. stemmeret)
Ida Caspersen (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)
1. Godkendelse og underskrivelse af
referatet af bestyrelsesmødet d.
17.03.15

Referatet blev godkendt og underskrevet

2. Opfølgning og initiativer siden
sidste bestyrelsesmøde
• Skolens studie- og
ordensregler er revideret og
offentliggjort v/SB
• Status på byggesagerne v/SB
o Udeståender med
leverandørerne
o Møblering i
Grønnegården
• Drøftelser med
Undervisningsministeriet v/AN

Rektor orienterede om følgende:
• Studie- og ordensregler er justeret og offentliggjort på
skolens hjemmeside.
• Der er fortsat et udestående med en leverandør
vedrørende ventilation. Der er løbende kommunikation
om sagen.
• Møblering af grønnegården afventer et prøveeksemplar
af et bord- og bænkesæt.

3. Drøftelse af grundlaget for
bestyrelsens strategi for Herning
Gymnasium 2015

Efter et års arbejde i den nuværende bestyrelse er tiden kommet
til en generel drøftelse af det grundlag, som bestyrelsen arbejder
på. I sit oplæg til drøftelsen redegjorde rektor i store træk for det
lovgrundlag som skolens virke bygger på, og som er rettesnor
for en meget stor del af det daglige arbejde. Ligeledes er de
politiske udmeldinger om, at elevernes læring og faglighed skal
være i centrum samt et heraf følgende naturligt fokus på kvalitet
i undervisningen fundamentet for tilrettelæggelsen af arbejdet i
det daglige. Sidst men ikke mindst skal en solid
institutionsøkonomi sikre råderummet til ovenstående.
Bestyrelsen har ved flere lejligheder formuleret sine strategiske
mål for Herning Gymnasium. Det grundlæggende strategiske
sigte har været at sikre skolens økonomi ved overgang til selveje
og overtagelse af skolens bygninger.
Et væsentligt mål for bestyrelsen har siden 2010 været at sikre,

Formanden har været i kontakt med ministeriet, men der er
endnu ikke endeligt svar på henvendelsen. Bestyrelsen
bemyndigede formand og næstformand til at afslutte sagen
snarest muligt.
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at alle optagelsesberettigede ansøgere, der søger Herning
Gymnasium kan optages på skolen. Det mål er nået. De
nuværende strategiske mål med fokus på økonomien bærer
præg af overgangen til selveje samt byggeriet. Nu hvor disse
forhold er på plads skal uddannelsen og uddannelsens kvalitet
være i centrum
Bestyrelsen drøftede herefter, om de fremtidige strategiske mål
skal bygge på, om vi skal fokusere på det samfundsmæssige
ansvar for opgaveløsningen eller om vi skal fokusere mere på en
virksomhedsorienteret vækststrategi.
Bestyrelsen havde herefter en særdeles konstruktiv debat.
Følgende principielle synpunkter blev fremført og drøftet:
• Fokus på høj kvalitet i skolens vision og mission er fortsat
det centrale. At udvikle evnen til at undres og begejstres skal
stå stærkt.
• Det der giver respekt og stolthed blandt
bestyrelsesmedlemmerne er, at elevernes resultater er i top.
Økonomisk vækst er ikke i denne sammenhæng så vigtig,
idet der dog forudsættes en robust økonomi
• Herning Gymnasium bør være lokomotivet i samarbejdet
med andre ungdomsuddannelser.
• En del af strategien skal være at sikre en solid økonomi for
at sikre det nødvendige ledelsesmæssige råderum, men det
skal ikke nødvendigvis være en vækststrategi
• Sammenlignet med andre kommuner er stxgymnasiefrekvensen i Herning Kommune lav – denne
frekvens bør som minimum kunne fastholdes
• Der skal være et godt økonomisk fundament for udvikling af
kvaliteten i undervisningen, herunder gennem uddannelse af
medarbejderne.
Bestyrelsen er enig om, at den fremtidige strategi skal bygge på,
at det handler om eleverne. Økonomien er et nødvendigt middel.
Skolen skal have en robust økonomi for at kunne skabe det
nødvendige råderum for ledelsen i arbejdet med at sikre høj
kvalitet i undervisningen og sikre inspirerende undervisning for
eleverne.
Det er samfundsopgaven, der er det centrale for skolen. Men det
skal også være tiltrækkende at være elev på Herning
Gymnasium.
4. Drøftelse af indstilling til
bestyrelsen om indsatsområder
2015-16
a) Fokushuset 2015-16
b) Indsatsområder 2015-16
c) Handlingsplan for de valgte
indsatsområder

Rektor præsenterede og begrundede for skoleåret 2015-16
såvel fokushuset, indsatsområderne og handlingsplanen.
Bestyrelsen fandt, at indsatsområderne lå meget fint i
forlængelse af den enighed om den fremtidige strategi, der
netop var drøftet.

5. Kort orientering om
hovedkonklusionerne på
elevtrivselsundersøgelsen 2014

Rektor orienterede om hovedkonklusionerne på
elevtrivselsundersøgelsen og den handlingsplan, ledelsen i
forlængelse heraf har udformet.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
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6. Kort orientering om
• resultatopgørelse for 1.
kvartal 2015
• dispositionsbegrænsning
på 1 % af statstilskuddet i
2015

Rektor orienterede om resultatopgørelse for 1.kvartal 2015 og
orienterede desuden om den netop udmeldte
dispositionsbegrænsning på 1 %, som ikke forventes at få
afgørende betydning for det samlede resultat.
Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning.

7. Skolens personale- og lønpolitik er
blevet drøftet og tiltrådt i SU

Bestyrelsen tog Personale- og lønpolitikken til efterretning.

8. Rektor orienterer om
Rektor orienterede om følgende:
• Elevoptag og
• Der bliver 15 nye 1.g-klasser pr. august,
klassedannelsen 2015 efter
klassedannelsen er på plads efter maj-møder med nye
maj-møder
elever og deres forældre.
• GSK-sommerhold
• Vi udbyder igen GSK-undervisning i matematik, fysik og
kemi. Tilmeldingsfrist er primo juli.
• Stafet for Livet 2015
• Stafet for Livet tilrettelægges som et fælles skoleprojekt i
• Status på
august 2015, dog uden mødepligt, da der er tale om et
personalesituationen
weekend-arrangement. Men det skal gøres attraktivt for
• Orientering om OK 15 og
elever og ansatte at deltage.
arbejdet med lærernes
• Til det kommende skoleår har 2 lærere valgt at gå på
opgavefordeling
pension og 1 lærer har fået nyt job i Østjylland. Der er
• resultatet af lokale
foretaget 6 nyansættelser.
lønforhandlinger (GL)
• Opgaveporteføljen for lærerne tager afsæt i de
• Fagdidaktisk samarbejde
indsatsområder, som netop er blevet præsenteret. I
mellem Aarhus Universitet og
forbindelse med skolestarten formidles
Gymnasierne i Region Midt
indsatsområderne endnu tydeligere til alle lærere.
• Internationalisering
•
De lokale lønforhandlinger med GL er gennemført og
o Ny
afsluttet i foråret.
samarbejdspartner i
•
Sammen med Århus Universitet arbejder vi med at
USA: Northampton
kunne udbyde fagdidaktiske kurser for gymnasielærere i
Community
en form, der består af elementer fra en
College,
masteruddannelse
Pennsylvania
o Tanzania – en ny
• Som afløsning for samarbejdet med et college i Seattle,
samarbejdsdestinat
har vi fundet en ny samarbejdspartner: Northampton
Community College, Pennsylvania.
ion?
En af skolens lærere tager i løbet af sommeren til
Tanzania for at etablere kontakt med en skole, hvortil vi
muligvis vil sende elever i skoleåret 2016-17.
9. Fastlæggelse af bestyrelsesmøder i Datoer for kommende møder:
2015-16
• Tirsdag d. 22. september 2015 kl. 15.30
• Tirsdag d. 22.september kl.
• Tirsdag d. 1. december 2015 kl. 15.30 (Bemærk
15.30 (besluttet d. 19.11.15)
ændringen)
• Mandag d. 30. november kl.
• Tirsdag d. 29. marts 2016 kl. 15.30
15.30 (besluttet d. 19.11.15)
• Onsdag d. 25. maj 2016 kl. 15.30
• Tirsdag d. 29. marts 2016 kl.
15.30
(Bestyrelsesmøde med
årsregnskabsafslutning og
revisor fra PwC)
• Uge 21 – ugedag? kl. 15.30
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10. Evt.

Intet at bemærke.
Magasinet ”Gymnasieforskning blev uddelt”. Skolen uddeler
magasinet til alle lærere.
Hæftet ”Det almene gymnasium i tal” blev ligeledes uddelt til
orientering.

Alex Nielsen
bestyrelsesformand

Harald Mikkelsen

Mette Gottlieb

Anne-Sofie M. Olesen

Dorte West
næstformand

Svend Brinkmann

Erik Søgaard

Mette Bonde Lauritsen

Bente Bisgaard

Ida Caspersen

Tiltrådt af rektor Søren Brøndum
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