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16. december 2014 

Referat af bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. december 2014 kl. 16.00-18.00 

 Til stede var: Peter Overgaard, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Astrid Yde Larsen, 
Ida Frandsen, Pia Storm, Helle Frostholm Skærbech, Olivier Cointe, Frede Blaabjerg og Nanna 
Nielsen. 

Endvidere deltog Lars Erik Nielsen, og Mads Brinkmann Pedersen (referent). 

  
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde (bilag 1) 

 
Referatet godkendt. 
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendt. 
 

3. Budget 2015 (bilag 3) 
 
Lars Erik Nielsen orienterede om det justerede budget 2015. Der budgetteres med et forventeligt overskud 
på 400.000. Det er beregnet ud fra samme aktivitetsniveau som 2014 med et optag på 120 elever og 
samme medarbejderstab tillagt udsving til vikardækning og merarbejde. Lønningsniveauet ligger lavere end 
sidste år, hvilket skyldes en yngre lærerstab. Der budgetteres med fortsat ansættelse af den sociale 
vicevært, men en del af finansieringen forventes at komme fra andre parter. Lars Erik Nielsen vurderer at 
den væsentligste usikre faktor ligger på elevoptaget. 
 

4. Regnskabsprognose (bilag 4) 
 
Lars Erik Nielsen orienterede om regnskabsprognosen for regnskab 2014, der viser et overskud på 50.000 
kr. De væsentligste faktorer for resultatet er ifølge Lars Erik Nielsen det lavere elevtal end forventet. 
Bortset fra sprogrejserne, som der ikke var taget tilstrækkeligt højde for, er der ikke de store afvigelser. Det 
gælder også udgifterne til den sociale vicevært. 
 

5. Studieretninger og valgfag (orientering) 
 
Mads Brinkmann orienterede om opretning af studieretninger og oprettelse af valghold. Studieretningerne 
er faldet ud som forventet, dog med en lille 1si klasse. Med hensyn til valgfagsoprettelsen fortalte Mads 
Brinkmann at eleverne i skoleåret 2015-16 kan få de ønskede fag på A-niveau, og MG kan oprette hold i 
MA, SA, BI, FY, KE, EN og TY ved siden af SPB og FRB. Der oprettes marginalt færre valghold i skoleåret 
2015-15 med en normal spredning på fagene. Undtagelsesvis kan der ikke oprettes italiensk B, men valgene 
til skoleåret 2016-17 viser en meget stor sandsynlighed for, at gymnasiet igen i 2016-17 kan oprette 
italiensk B. 
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6. Kollegier og social vicevært 

 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om den aktuelle situation. Kommunen stopper sikkert med finansieringen 
efter nytår. VUC og Morsø kommune har givet tilsagn om medfinansiering for indeværende år. Lemvig 
kommune har givet et tilskud pga. en enkelt beboer fra Lemvig kommune. På Dueholmkollegiet har 
gymnasiet fået råderet over fire ekstra værelser. Det har betydet en mindre huslejestigning. Skovparken 
huser kommunale klienter, som fremover ikke vil være omfattet af ordningen med den sociale vicevært. 
Der er drøftelser i gang med kommunen om at holde tiltrækkeligt med værelser fri på Skovparken til elever, 
der søger kollegieværelse efter sommerferien. 
Bestyrelsen drøftede alternative løsninger for husning.  
 

7. Regeringens gymnasieudspil (bilag 7) 
 
Kurt Sonne Thomsen orienterede om udvalgte punkter i gymnasiespillet. Adgangskrav på 2 eller 4 betyder 
ikke det helt store for Morsø gymnasium, men det er et uhensigtsmæssigt rigoristisk krav, som man må 
håbe der kommer dispensationsmuligheder for, f.eks. i forhold til ordblinde. 
Studieretningskravet om to A-fag giver derimod en planlægningsmæssig binding, der for Morsø Gymnasium 
og mange andre mindre skoler vil betyde, at det bliver en udfordring at få eleverne samlet i fornuftige 
studieretninger. Desuden vil tm-linjen blive ramt i den forstand, at dramaeleverne bliver tvunget til at 
vælge et bestemt A-fag, fordi drama kun er på B-niveau. 
Udspillet indeholder også fokus på mere vejledning i at skrive opgaver, på løbende feedback på 
studiekompetencer, mere undervisning i 1g og 2g og eksamensformer, der i højere grad afspejler 
undervisningen, hvilket kun kan bifaldes. 
 

8. Elevtrivselsundersøgelse 
 
Kurt Sonne Thomsen gennemgik ETU 2014 i hovedpunkter. Der er endnu ikke foretaget en grundig analyse 
af resultatet. Klassernes rapporter vil indgå i lærerteamenes arbejde med klasserne. Resultatet ligger lavere 
end sidste undersøgelse, dog stadig højere end landsgennemsnittet og med en placering som 17 ud af de 
deltagende 42 skoler.  
 

9. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde 
 
Intet under dette punkt. 
 

10. Siden sidst 
 

Kurt Sonne Thomsen: 
 
Nordjysk Uddannelseskonference med fremragende program. Formanden for DGS er ualmindelig skarp og 
velformuleret. 
 
Gymnasiet deltager i forsøg med et talentakademi støttet af Regionen. Talenterne skal have en aktivitet på 
skolen, i regionen og på en videregående uddannelse. Området er sundhed, business og science. 
 
Entrepreneurship er et forsøg med start efter sommerferien. Der skal laves et inkubatormiljø i Aalborg, 
Hjørring og Thisted. Det er et højt prioriteret indsatsområde, hvor gymnasiet skal deltage. Projektet er også 
støttet af Region Nordjylland. 
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Gymnasiet har ansøgt om at deltage i forsøg med løfteevne. Der forventes svar inden nytår. 
 

11. Mødedatoer 2015 
 
Der foreslås følgende datoer: 
  

 Mandag den 16.3 

 Onsdag den 20.5 

 Onsdag den 17.6 

 Mandag den 28.9 

 Onsdag den 4.11 

 Onsdag den 9.12 
 

12. Eventuelt 
 
Pia Storm bemærkede at gymnasiet havde gjort en flot figur på Uddannelsesmessen i november måned på 
Dueholmskolen. 
  
/Kurt og Peter 
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