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4. november 2015 

Referat af bestyrelsesmøde 

Bestyrelsesmøde mandag den 4. november 2015 kl. 16.00-18.00 

 Til stede var: Peter Overgaard,  Pia Storm, Kurt Sonne Thomsen, Margrethe Christensen, Helle 
Frostholm Skærbech, Olivier Cointe, Troels Munk, Nanna Kirstine Steemann Nielsen og Anne 
Kathrine Holk Pedersen. 

Endvidere deltog Lars Erik Nielsen (referent). 

  
1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra forrige bestyrelsesmøde 

 

Referatet blev godkendt og underskrevet 
 

2. Godkendelse af dagsorden 

 
Dagsorden blev godkendt. 
 

3. Budgetopfølgning og regnskab 

 
Lars Erik Nielsen fremlagde regnskabsprognosen for 2015, der viste et resultat bedre end forventet. Der er 
dog stadig visse elementer, der kan variere. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 
 

4. Indledende betragtninger om budget 2106 herunder overvejelser i forbindelse med budget 2017-

2019. 

Lars Erik Nielsen gennemgik en fremskrivning af budgettet til og med 2019. 2016 vil se fornuftig ud grundet 
omlægningen af tilskuddet, mens der vil være voksende underskud fra 2017 til 2019. Fremskrivningen var 
baseret på kendte faktorer og indeholdt altså ikke ændret adfærd. Det bliver en vanskelig opgave at finde 
besparelser til at dække underskuddet i 2019. 
Kurt Sonne Thomsen ønskede mulighed for at arbejde med løsninger sammen med personalet. 
Bestyrelsens indstilling til budget 2016 er, at der skal tages højde for en time-fagfordeling, hvor 2017 er i 
balance, mens de konkrete besparelsesmuligheder i første omgang findes i samarbejde med personalet. 
 

5. Rammer for resultatlønskontrakt 

Pia Storm fremlagde ministeriets eksempler på, hvordan en resultatlønskontrakt kan opstilles og 
redegjorde for kravene til gennemskuelige og tydelige mål, samt behovet for en klar evalueringsstrategi. Pia 
Storm ønskede en diskussion af, hvorvidt vi overholder kravene 
Kurt Sonne Thomsen redegjorde for bestyrelens oprindelige indstilling til resultatlønskontrakten – at vi skal 
passe på med for kvantitativt baserede mål, da disse kan svinge meget fra år til år – f.eks. 
karaktergennemsnit og løfteevne.  
Frede Blaabjerg stillede spørgsmål til logikken i ministeriets eksempler, b.la. om man kan opfylde noget 
110%? 
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Peter Overgaard foreslog, at den nuværende model bliver sammenstillet med ministeriets eksempler, så 
der kan foretages en mere konkret sammenligning. Det blev vedtaget at en sådan sammenstilling bliver 
udsendt inden næste bestyrelsesmøde. 
Frede Blaabjerg påpegede, at vi ikke kan ændre noget for indeværende år. 
 

6. Undersøgelse af bestyrelsesarbejdet 

Kurt Sonne Thomsen kunne konstatere, at der kun indkommet 3 evalueringer. 
Frede Blaabjerg mente ikke han havde udfyldt, men synes bestyrelsens arbejde fungerer fint, men kunne 
have behov for nyhedsbreve, hvis sådanne udarbejdes? 
Kurt Sonne Thomsen forklarede, at der på skolen er ugentlige fællesmøder, så kommunikationen er i høj 
grad mundtlig, hvorfor der ikke laves egentlige nyhedsbreve. Peter Overgaard efterspurgte derfor en mail 
med vigtigste nyheder når der er lang tid mellem bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen udtrykte enighed om, at bestyrelsesarbejdet fungerer godt, og at den igangsatte evaluering 
udskydes til næste år. 
Frede Blaabjerg spurgte til, hvornår bestyrelsen sidst har arbejdet med strategien? Peter Overgaard 
svarede, at vi måske skal have startet en proces op næste år, de økonomiske udfordringer i mente. Den 
nuværende strategi udsendes med referatet til orientering for nye bestyrelsesmedlemmer. 
 

7. Opfølgning af beslutninger fra forrige møde 

 
Kurt Sonne Thomsen kunne fortælle, at der fortsat kommer elever til 1.g. Således er det samlede elevtal på 
362 elever. 
 

8. Siden sidst 

 
Kurt Sonne Thomsen orienterede: 
Undervisningen blev nedlagt i sidste uge, som protest mod besparelser. Personalet blev ”tapet” inde på 
kontoret og lærerværelset. 
Operation Dagsværk er blevet afviklet med ca. 80 deltagere mod ca. 50 sidste år. Undervisningen har kørt 
som normalt undtagen i 3 klasser, hvorfra de fleste af de deltagende elever kom. 
Årsfesten er næste fredag. Der kommer næsten 900 deltagere. Det er en stor fest, hvor der er gjort meget 
ud af udklædninger, videoer osv. 
Skrivefængslet er en succes. I fredags manglede kun én opgave. Opgaverne bliver i højere grad skrevet 
under mindre tidspres og med et bedre resultat til følge. Opgaven omkring skrivefængslet er således en 
succes, men det tager også meget tid. 
Vores karaktergennemsnit fra sommerens eksamen var relativt dårligt, og i den lave ende sammenlignet 
med de andre nordjyske gymnasier. Årgangen taget i betragtning var det dog forventet. Omvendt viser 
Danske Erhvervs løfteevnestatistik, at vi i 2014 klarede os rigtig godt. Der er tale om et spring fra nr. 90 til 
nr. 25. Det er vigtigt at passe på med at bruge disse svingende resultater for meget. 
Der er dialog med flere politikere omkring muligheden for at søge om Dramatik på A-niveau. 
Der har været Møde i Thy-Mors Uddannelsesråd, hvor der blev vist statistik omkring uddannelsesvalg. Det 
ser ud til at der er en positiv tendens for Morsø Gymnasiums vedkommende. 
Der er dialog med kommunen omkring en bus til Oddense. Flere mulige elever har spurgt om, hvorvidt 
ruten kan omlægges til at passe til behovet.  
Der har været møde i ejerforeningen (bygningen) omkring Limfjordsteatrets kommende byggeri. 
Vejlederkurset er fuldt booket i år, og der er allerede venteliste til næste år 
Ansættelsen af en ny dansklærer er faldet på plads. I et stærkt felt med 28 kandidater blev Maria Melson 
fra Aalborg valgt. Maria har udover dansk også historie. 
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9. Eventuelt 

Intet til referatet 
 
 
 

 
Næste møde er d. 9. december 2015. kl. 16.00 
 
 
For referatet: Lars Erik Nielsen 
 
 
 
 
Peter Overgaard   Frede Blaabjerg 
 
 
 
 
 
Pia Storm    Helle Frostholm Skærbech 
 
 
 
 
Margrethe Christensen   Troels Munk    
 
 
 
 
Olivier Cointe   Nanna Kirstine Steemann Nielsen 
 
 
 
 
Kurt Sonne Thomsen   Anne Kathrine Holk Pedersen  


