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Dagsorden: 

1. Referat fra sidste møde   (bilag 1 Referat) 

2. Siden Sidst 

3. Meddelelser fra formand og rektor 

4. Ferieplan for skoleåret 2017-18 

5. Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig. 

6. Budget 2018    (bilag 2 Budget 2018) 

7. Betalingsforhold på kostskolen 2018-19 

8. Resultatkontrakt for 2017-18  (bilag 3 Resultatkontrakt 2018-19) 

9. Lukket dagsordenspunkt 

10.  Optagetal/Søgetal fra UU i Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. 

11. God arbejdsgiveradfærd 

12.  Evt. 

Sager: 

FGU 

1. Interessetilkendegivelse til Struer Kommune 

2. Fornyet interesse tilsendt Struer Kommune 

3. Møde afholdt med VUC 

 

1. Afsendt 31.5.17 

2. Afsendt 25.10.17 

3. Afholdt 5.12.17 

 

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Knud Bjerregaard Hansen, Steen Jakobsen, Luna Isabella 

Hernandez Dolcerocca, Niels Villadsen, Svend Aage Povlsgaard, Stine F Lund, Christian Donslund.  

Afbud: Søren Bech, Henning Andreæ, Belma Babajic 

 
  



 3 

Pkt.1  Underskrivning af referat fra mødet 091117 (Bilag 1) 

 

Pkt. 2 Siden Sidst 

Rektor gennemgik begivenheder og aktiviteter på skolen siden sidste møde via 

udvalgte punkter på skolens facebookprofil. 

 

Pkt. 3 Meddelelser fra rektor og formand 

Rektor og bestyrelsesformand orienterede bestyrelsen. 

I: Personalesituation 

Det har været nødvendigt at foretage en omrokering i ledelse/administrationen, der 

indebærer at rektor fr 1/12 er pædagogisk chef og Murielle De Smedt er 

uddannelsesleder for EUD/EUX. Opgaven lå indtil da hos vicerektor Christian Donslund, 

hvis uddannelsesportefølje de seneste år er vokset. 

II: Årsmøde i Danske Gymnasier 

Årsmødet i Danske Gymnasier indeholdt en drøftelse af, hvad det er for en 

uddannelsespolitisk kurs, som Danske Gymnasier som interesseorganisation for alle 

gymnasier og HF-kurser i Danmark skal sætte. På generalforsamlingen tilkendegav 

medlemmerne efter en drøftelse af fem forskellige scenarier, hvilken kurs de foretrak. 

1. Fastholdelse af STX og HF i nuværende form, 2. STX for eliten, 3. STX, HF og de andre 

ungdomsuddannelser med fleksibilitet der gør dem tilpasningsdygtige til lokale forhold 

(SSG), 4 Skal rå konkurrence afgøre hvor fremtidens HF og STX skal ligge, 5. En 

fuldstændig nyskabelse af moduliserede ungdomsuddannelser. Holdningen er klar: 

Ingen vil 2 eller 4. Færre vil 1, mens de fleste mener at 3 og 5 er retningen. Det er godt 

for SSG. 

I forbindelse med vores strategiarbejde vil jeg gerne uddybe scenarierne for 

bestyrelsen – også selvom scenarierne er stærkt karikerede. 

 III: Konference i Globale Gymnasier 

Rektor deltog sammen med 3 lærerrepræsentanter i konference med eksterne 

deltagere i regi af Globale Gymnasier – et netværk som SSG deltager i og som omfatter 

12 gymnasier. Feltet af oplægsholdere og eksterne deltagere talte  
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 Lars Barteit, OECD (Future of Education and Skills: Education2030) 

 Margrethe Vestager, EU 

 Christian Hausner og elever, Evangelische Schule Berlin Zentrum 

 Stina Vrang Elias, DEA 

 Rasmus Dahl: Dansk Industri - Uddannelsespolitisk konsulent 

 Michael Evan Goodsite: SDU - Professor, Konstitueret institutleder 

 Rambøll:Ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed 

 Mette Jørgensen: UCC Professionshøjskole 

 Anne Mette W. Nielsen: CeFu - Ph.d. Adjunkt ved Institut for Læring og Filosofi 

Margrethe Vestagers budskab var entydigt: ”Der er som aldrig før brug for 

generationer af unge som tør, som er åbne og som kan møde verden med 

nysgerrighed.” 

For 2 år siden hørte jeg Rasmus Dahl fra Dansk Industri sige, at alle skulle se at få næsen 

i bøgerne – og helst matematik og fysik – fordi der mangler ingeniører i industrien. På 

konferencen sagde han også, at de måtte se at få lært fremmedsprog, men også at 

undervisningen i fagene også skal træne og udvikle globale kompetencer. De er 

uundværlige for Dansk Industri. Medlemsvirksomhederne beskæftiger 500.000 i 

Danmark og 500.000 uden for Danmark.  

Det kan vi også i Struer – også i kraft af vores internationale miljø. Vi skal blot blive 

bedre til at sige det højt, når vi arbejder med en global kompetence. 

IV: Uddannelsesvalg og Åbent Hus 

Åbent Hus var historisk flot, og det har fundet en perfekt form, der samler de 

mangeartede uddannelser og aktiviteter. Besøgsantallet lå en smule under sidste år. 

Tirsdag d. 28. november offentliggjorde EVA den første delrapport i et større 

forskningsprojekt, som følger mere end 5.000 unge fra grundskolen og over i 

ungdomsuddannelsessystemet. Én af de foreløbige konklusioner er, at 

uddannelsesvalget presser de unge, og at de unge ikke oplever at få den hjælp, de har 

behov for. Det er jo kun de ikke uddannelsesparate, der får individuel vejledning, mens 

de andre skal opsøge den selv. 

På baggrund af vores Åbent Hus og EVAs rapport er vi gået i drøftelse med 

Ungdommens Uddannelsesvejledning om at finde en model, hvor de unge stadig har 

lyst til at få vejledning og indsigt i uddannelsesmuligheder, når vi og de andre 

ungdomsuddannelser sætter Åbent Hus op. 
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V: Namibia – Windhoek 

Elzena Kristensen og Morten Rødgaard Jensen besøgte sammen med 8 elever 

Windhoek International School. Besøget var en succes, og jeg havde lejlighed til at 

skype med rektoren for skolen sammen med Morten, Elzena og eleverne. Der var 

tydelig interesse for et samarbejde, og sigtet er et partnerskab omkring elevudveksling, 

således at vi kan tilbyde udveksling til Namibia på linje med Kina og Holland. 

Vl: Diverse 

Rektor og vicerektor har haft besøg af rektor Jens Tønning fra Århus Tech vedr. opstart 

af htx. Et meget fint møde med megen brugbar information og aftale om fremtidig 

sparring. 

Der har været afholdt dialogmøde med afgående borgmester for Struer vedr. htx og 

kommunens bidrag til dette. Derforuden har placering af ungdomsskolen været 

diskuteret ved samme møde. 

Efteruddannelsesindsats for 2017 blev forelagt bestyrelsen. 

_______________________________________________________________________________________ 

Pkt. 4 Ferieplan 

Sagsfremstilling: 

Ferieplanen blev godkendt af bestyrelsen. Planen har været til høring i 

Samarbejdsudvalg på møde 01.11.17. 

PÆDAGOGISKE ARBEJDSDAGE TORSDAG & FREDAG 9.-10. 

AUGUST 

Personale-grillhygge på kostskolen FREDAG KL. 13.00 

 

10. AUGUST 

KOSTSKOLEN ÅBNER LØRDAG 11. AUGUST 

SKOLESTART 13. AUGUST 

EFTERÅRSFERIE – UGE 42 15.-19. 

OKTOBER 

JULEFERIE – START MANDAG D. 24. DECEMBER 24. 12.2018 

4. 01.2019 

VINTERFERIE UGE 7 11. – 15. 

FEBRUAR 

PÅSKEFERIE 15.- 22. 

APRIL 

STORE BEDEDAG 17. MAJ 

 

KRISTI HIMMELFARTSDAG 30.MAJ 

 

GRUNDLOVSDAG 5. JUNI 
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PINSE MANDAG 

D. 10. JUNI 

SIDSTE SKOLEDAG FREDAG 

 D. 28. JUNI 

 

Pkt. 5 Vedligeholdelsesplaner for SSG, indvendig og udvendig 

Sagsfremstilling: 

Rektor gennemgik de forskellige vedligeholdelsesplaner, som er indarbejdet i og som 

specificerer budget 2018. 

Bestyrelsen gav udtryk for at der ønskes en specificering af hvad der er nødvendigt og 

hvad der er ønsker. De nødvendige investeringer skal desuden prioriteres ud på 

regnskabsår, således at investeringsplanen samlet set afspejler de enkelte års 

forventede udgiftsniveau. 

Desuden ønskede bestyrelsen en beregning af hvor vidt det er økonomisk rentabelt for 

skolen at have egen bil. 

Pkt. 6 Budget 2018 

Sagsfremstilling: 

Økonomichef Susanne Lauritsen gennemgik budget 2018 i hovedpunkter til 

bestyrelsens godkendelse. Budgettet blev godkendt. 

Klassekvotientopgørelsen blev fremlagt for bestyrelsen. 

_____________________________________________________________________ 

Pkt. 7 Betalingsforhold på kostskolen 2018-19 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsen skal fastlægge betalingsforholdene for kostskolen for kommende skoleår. 

Rektor indstiller til uændrede betalingsforhold. Godkendt af bestyrelsen. 

Bestyrelsen opfordrede ledelsen til at se nærmere på betalingsforholdene, heriblandt 

intervalopdeling mv. med henblik på betalingsforhold i 19/20. 

Betalingsoversigt 
for skoleåret 2018-2019 
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Den årlige opholdsbetaling: 36.000 kr. pr. skoleår  
fordelt på 10 rater i månederne august – maj 

(ved indflytning 1.11. eller senere betales også for juni) 

Den årlige opholdsbetaling for  
STX-, HF- og IB-elever under 18 år: 

Tallene angiver årlig opholdsafgift, der betales i  
10 lige store rater i månederne august - maj. 

 Indkomstgrundlag   Opholdsafgift 
 op til 120.000 kr.   13.530 kr. 
 120 - 150.000 kr.   15.510 kr. 
 150 - 180.000 kr.                          17.600 kr. 
 180 - 210.000 kr.   19.635 kr. 
 210 - 240.000 kr.   21.670 kr. 
 240 - 270.000 kr.   23.760 kr. 
 270 - 300.000 kr.   25.740 kr. 
 300 - 330.000 kr.   27.830 kr. 
 330 - 370.000 kr.   29.865 kr. 
 370 - 410.000 kr.   31.900 kr. 
 410 - 450.000 kr.   33.990 kr. 
                        over 450.000 kr.   35.970 kr. 

Ved bekræftelse af tilmelding opkræves 1.500 kr. i depositum 
For optagelse af EUD-elever på kostskolen gælder særlige regler. 

Skolen giver meget gerne supplerende oplysninger 

 

Pkt. 8 Resultatkontrakt for 2017-18 

Sagsfremstilling: 

Bestyrelsesformænd og rektor har udarbejdet vedlagte resultatkontrakt. Kontrakten 

har et nyt format, der sigter mod at gøre kontrakten mere dynamisk i forhold til strategi 

på kort og på lang sigt. Kontraktens beløbsrammer er uændrede i forhold til 2017-18. 

Resultatkontrakten indstilles som den foreligger nu til bestyrelsens godkendelse. 

Bestyrelsen godkendte resultatkontrakt. 

_____________________________________________________________________ 
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Lukket dagsordenspunkt  

Pkt. 9 

_____________________________________________________________________ 

Pkt. 10 til 11 er udskudt til næste bestyrelsesmøde 

 

Pkt. 10 Optagetal/Søgetal fra UU i Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. 

Sagsfremstilling: 

Nedenstående tabeller er indhentet fra Ungdommens Uddannelsesvejledning. Kun 

den første er optagetallet, mens de øvrige er søgetal, men ikke nødvendigvis optagetal. 
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God arbejdsgiveradfærd (Kort punkt 

_____________________________________________________________ 

Pkt. 8 God arbejdsgiveradfærd på SSG 

Sagsfremstilling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________ 

Pkt. 11 God arbejdsgiveradfærd: 

Sagsfremstilling: 

Ledelsen samlede foråret 2017 op på processen omkring ”Synlig ledelse” på et 

ledelsesseminar. De forskellige tilbagemeldinger gav anledning til en samlet 

beskrivelse af målbilledet for god ledelse på SSG, der nu er formuleret i ”God 



 12 

arbejdsgiveradfærd” ligesom SSGs lønpolitik indeholder et målbillede for den gode 

arbejdstageradfærd i kriterierne for kvalifikationsløn. 

 

God arbejdsgiveradfærd på SSG 

Baggrund: 

I skoleåret 2016-17 drøftede vi i samarbejdsudvalg, på pædagogisk råd og på afdelingsmøder begrebet synlig 

ledelse for at sætte ord på de mange forskellige forståelser der findes på skolen samt give den daglige ledelse 

en forståelsesramme til at arbejde med synlig ledelse indenfor. 

I efteråret 2016 formulerede vi i regi af samarbejdsudvalget en ny lønpolitik, der sætter ord på de 

kvalifikationer og kvaliteter, som skolen fremadrettet vil anvende i forbindelse med tildeling af Ny Løn. 

På den baggrund besluttede ledelsesteamet i foråret 2017 at formulere et målbillede for god 

arbejdsgiveradfærd. 

Sagsfremstilling: 

Det overordnede mål for al virksomhed på Struer Statsgymnasium som statslig institution må altid være at 

skabe resultater for borgerne, i dette tilfælde eleverne. De skal blive så dygtige som muligt i forhold til videre 

uddannelse og så klar som muligt i forhold til samfundet. Dertil skal ledelsen bruge motiverede og dygtige 

medarbejdere. 

Det er derfor også målet for ledelse på SSG. Ledelsesopgaven består i at udvikle skolen, således at vi sammen 

indfrier vores overordnede mål så godt som muligt. Det indebærer udvikling af organisationen, udvikling af 

den enkelte ansattes kompetenceprofil, optimering af læringsmiljøet gennem fokuseret indsats for 

motivation og tilfredshed for alle og løbende fokus på kvalitetsudvikling. Tilsammen udgør det god 

arbejdsgiveradfærd eller god ledelse. 

På SSG bedriver vi det gennem: 

I: Strategisk ledelse 

 Konkretiseret i strategiplaner og handleplaner 

II: Resultat- og kvalitetsorienteret ledelse 

 Fokus på og opfølgning på resultater (eksamen, fravær, overgang, frafald osv.) 

 Effektiv ressourceforbrug 

III: Synlig ledelse 

 Kommunikation i relevante organer og nyhedsbrev 

 Tilstedeværelse internt og eksternt 

 Tilgængelighed 

IV: Motivation og anerkendende ledelse 

 Tilfredshedsundersøgelser 
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 Arbejdsmiljøarbejde 

 Tydelighed i instruktion og tilbagemelding 

 Åbenhed 

V: Forandringsledelse 

 Opdyrke forandringsparathed 

 Kompetenceudvikling 

VI: Lærende ledelse 

 Halvårlige tematiserede ledelsesseminarer 

 Løbende sparring/læring i forhold til konkrete sager 

______________________________________________________________________________________ 

Pkt. 12 Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


