Referat af
Bestyrelsesmøde 31/10-2018
kl. 15.15 – 18.30

Tilstede: Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Svend Aage Povlsgaard, Luna Isabella
Hernandez Dolcerocca, Henning Andreæ, Niels Villadsen, Stine F Lund, Erik Pegel, Søren Bech,
Knud Bjerregaard Hansen, Christian Donslund.
Afbud: Peter Vestergaard
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Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Referat fra sidste møde
(Bilag 1 Referat)
Siden Sidst
Meddelelser fra formand og rektor
SSG i tal
(Bilag 2 SSG i tal 2018)
Status på kvalitetsarbejdet jf. kvalitetshjulet
Strategi 2019-21
(Bilag 3 Strategi 16-18/Bilag 4 Noter)
Ferieplan
Evt.

Sager:
FGU
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Interessetilkendegivelse til Struer Kommune
Fornyet interesse tilsendt Struer Kommune
Møde afholdt med VUC
Møde med Struer Kommune
Besøg af Struer Kommune
Skitse og lejeaftale sendt til Struer Kommune

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Afsendt 31.5.17
Afsendt 25.10.17
Afholdt 5.12.17
Afholdt 4.7.18
Afholdt 19.9.18
Afsendt 26.9.18
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Pkt.1

Underskrivning af referat fra mødet 010518 (Bilag 1)

Referatet blev godkendt

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: Personalia
En underviser har fået nyt job om pædagogisk leder på Grenå gymnasium. Det
efterlader undervisningsopgave i matematik og i dansk. Timeresten er slået op.
II: Møder om fremtidens ungdomsuddannelser
Tirsdag 18/9 deltog jeg i dialogmøde for Danske Gymnasier i Region Midtjylland.
Hovedpunktet var Danske Gymnasiers udspil til fremtidens ungdomsuddannelser.
Danske Gymnasiers bestyrelse vil nedsætte en kommission, der skal kvalificere
udspillet til endelig godkendelse på foreningens årsmøde i november 2019.
Visionsprocessen i det regi begyndte på årsmødet november 2016.
Tirsdag 25/9 var jeg med til høring på Christiansborg under overskriften
”Ungdomsuddannelse: Udgift eller investering?”. Beskeden er klar: uddannelse betaler
sig for den enkelte, men i allerhøjeste grad for samfundet. Og uddannelse betaler sig
også – også selvom man måske kommer til at bruge sin uddannelse til noget helt andet,
end det man regnede med. Økonomien er forbavsende god til at tilpasse sig, lød en af
konklusionerne fra Jan Rose Skaksen (professor i økonomi). Rockwoolfonden havde
eksempelvis undersøgt, hvad der er sket med den overproduktion af humanister som
universiteterne spyttede ud fra starten af 2000’erne. Planchen nedenfor viser
arbejdsløsheden blandt 35-39årige med lang videregående uddannelse: Som det ses
retter det sig mod slutningen af nullerne for humanisterne.
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Og som den her planche viser, fik humanisterne heller ikke jo under niveau i mindre
grad end de øvrige. De kom ind i nye stillingstyper, og de fik deres lønniveau med sig.

Og på de makroøkonomiske effekter har det stor betydning for hver eneste person
som vi uddanner sammenlignet med hvis de stod uden uddannelse. Ifølge Skaksen
betød den et forbedret BNP pr. person om året på 100.000 kr, at personen havde en
uddannelse. Udfordringen for uddannelsesdanmark er ikke for megen uddannelse
eller forkert uddannelse. Udfordringen er at de uuddannede i stigende grad ryger ud
af arbejdsmarkedet og at der er en gruppe unge som hverken får en uddannelse eller
kommer i job.
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i denne uge deltog jeg i EUD regionsmøde i Randers, hvor det nye formandskab var på
jysk visit for at besøge medlemsskolerne. Temaet var ikke overraskende hvorledes
erhvervsuddannelserne skal tiltrække flere elever og hvordan et fremtidigt
ungdomsuddannelsessystem kunne se ud. Trenden er en fælles indgang med 10+11
klasse som to grundår, hvorefter eleverne så skal tone sig i retning af noget teknisk,
sprogligt, samfundsfagligt osv. Og man tænker også i en dimensionering af adgangen
til det akademiske spor, der skal føre mod de videregående uddannelser.
Fredag 28/9 repræsenterede jeg provinsgymnasierne i et møde, der skulle ridse
forskellige muligheder for de taxameterændringer, som regeringen efter sigende skal
barsle med i løbet af de næste par måneder. Mødet afholdt af Danske Gymnasier i
København viste med al tydelighed, hvor vanskeligt det bliver for Danske Gymnasier
som interesseorganisation at repræsentere de vidt forskellige forudsætninger og
dermed ønsker til en mere demografisk og geografisk rimelig fordeling af
statstilskuddet.
9-10/10 deltager jeg i Direktørmøde i Danske Erhvervsskoler, hvor direktørkredsen skal
lege ”Ungdomsuddannelseskommission” for en kommende regering med den opgave
at komme med anbefalinger til nyt ungdomsuddannelsessystem og institutionstyper.
Årsmødeprogrammet for Danske Gymnasier i november har om torsdagen temaet
Sikring af et bredt udbud af ungdomsuddannelser i hele Danmark og om fredagen
”fremtidens Danmark vil mangle højtuddannede”. Torsdag formiddag er der work
shops, hvor jeg er bedt om at holde oplæg:
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III: Pædagogisk kollegaworkshop den 10. oktober
De senere år har vi på Struer Statsgymnasium arbejdet med relationskompetence og
klasseledelse. Vi har haft besøg af Dorthe Ågård fra AAU og Lea Lund og Mette Boie fra
AU og det har ført til diskussioner om blandt andet klasseledelse, formativ feedback,
supervision og styring af it-hjælpemidler i undervisningen. Tanken med denne
workshopeftermiddag er at give anledning til deling og diskussioner af konkrete
erfaringer fra klasseværelset.
Program
11:45-11:55

Orientering og velkomst, lærerværelset

12:00-12:45

Workshops, runde 1

13:00-13:45

Workshops, runde 2

14.00-14.50

Opsamling, lærerværelset

Workshops
Podcast i undervisningen
Podcasts, altså lydudgivelser, er et af tidens store mediefænomener med godt
pædagogisk potentiale i flere fag. I denne workshop vil vi samtale om mediets
pædagogiske muligheder i forskellige fag, både i forhold til at selv få eleverne til at
producere podcasts i undervisningen, men også muligheden for at anvende andres
produktioner i den daglige undervisning. Måske kan mediet være en indgang til at
danne positive relationer til sine elever ved sammen at skabe konkrete og personlige
produkter?
Aktivering af stille elever
Du vil blive præsenteret for hvad der kendetegner de stille elever og deres tanker om
det at være en stille elev. Der vil i denne del ganske kort blive præsenteret
grundtankerne bag den teori jeg arbejder ud fra. Du vil høre om det konkrete arbejde
med stille elever på SSG, som arbejder på at ændre denne adfærd, samt forslag til
hvordan vi alle i vores undervisning kan gøre noget for at hjælpe disse elever med at
‘komme mere på banen’.
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Easy Correct og differentieret feedback
Programmet Easy correct giver mulighed for at arbejde med opgaveretning på nye
måder. Hør konkrete eksempler på hvordan man kan bruge programmet til at
differentiere og målrette den feedback man giver elever.
Google-docs som pædagogisk værktøj
Google-docs har de seneste 5-10 år vist sit værd som et nyttigt værktøj i mange
forskellige slags undervisningsaktiviteter, og fra det laveste til det højeste
taksonomiske niveau. I denne workshop vil Flemming Madsen vise eksempler på
hvordan man kan bruge google-docs til at organisere stofgennemgang,
analyseaktiviteter, klassediskussioner, gruppearbejde, vejledning ved større skriftlige
opgaver.
Mundtlig retning og alternative feedbackformer
I denne workshop kan man høre om en alternativ måde at give feedback på
afleveringer. I stedet for at læreren retter afleveringen og overleverer disse rettelser
til eleven, retter læreren og eleven afleveringen sammen. På workshoppen
præsenteres konkrete erfaringer med metoden. Herefter går vi over til
videndelingsrunde, hvor deltagerne præsenterer alternativt feedbackideer for
hinanden. Medbring gode feedbackmetoder – afprøvede eller dugfriske.
Computational Thinking
Computational Thinking drejer sig helt overordnet om, at se på en problemstilling på
en måde, så en computer kan løse den. BLO, JNA og FSD deltager i øjeblikket i et DASGforløb, hvor de udarbejder modeller og planlægger undervisning med udgangspunkt i
disse. På workshoppen vil vi prøve at give et indblik i, hvordan vi hver især har tænkt
os at bruge det i undervisningen, samt give en kort demonstration af programmet.
Den gode timestart og styring af IT-værktøjer
Høj styring ved timestart og af it-værktøjer er nogle af ROK-projektets anbefalinger. I
workshoppen præsenteres konkrete erfaringer - gode og dårlige - med at
implementere disse anbefalinger i den daglige undervisning. Der lægges herefter op til
at debat om styring af IT-værktøjer.
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IV: Ny Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser
Hovedindholdet i bekendtgørelsen er et nyt arbejde for skolerne med måltal for
nedbringelse af fraværet og fælles regler om fraværsregistrering og godskrivning.
1. Institutionen skal fastsætte måltal for nedbringelse af fravær og offentliggøre
fraværstal
2. Fælles regler om fraværsregistrering:





Deltagelse i elevrådsmøder og faste råd sidestilles med undervisning. Dvs her får man sit fravær
godskrevet.
Registreringen skal ske ved timens start.
Hvis man går fra en time efter at man er registreret tilstede, skal man straks registreres fraværende
Man får fuldt fravær, når man ikke møder rettidigt og når man forlader undervisningen før tid.

3. Eleven skal have mulighed for at kommentere på årsagen til sit fravær: eksempelvis
sygdom, borgerligt ombud, deltagelse i Forsvarets Dag eller deltagelse i
elevdemokratiske møder som ikke er elevrådsmøder.
4. Institutionen reagerer prompte og passende. Institutionen kan kun sanktionere, hvis
den del af elevens fravær, som ikke er begrundet med forhold nævnt i 3, kan begrunde
sanktionen. Dog må fravær begrundet i 3 ikke overstige, hvad der efter institutionens
vurdering er rimeligt.
5. Elever med alvorlig eller kronisk sygdom og fravær begrundet deri skal registreres
som de andre elever. Men også for dem er det et samlet skøn, der skal begrunde en
sanktion.

Pkt. 4

SSG i tal – 2018

Sagsfremstilling:
I forbindelse med revisionen af kvalitetssikringssystemet besluttede bestyrelsen at der
ved udpegelsen af indsatsområder skal foreligge en samlet rapport over udvalgte
nøgletal for Struer Statsgymnasium. Indholdet blev fastlagt på bestyrelsesmøde 1/5
2018. Udgivelsen døbes ”SSG i tal” og skal tages i anvendelse første gang ved
fastlæggelsen af indsatsområder forår 2019. Nogle af nøgletallene vil på det tidspunkt
foreligge for 2018.
Rektor præsenterede formatet for bestyrelsen.
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Pkt. 5

Status på kvalitetsarbejdet 2018 – punktet blev udsat

Sagsfremstilling:
Rektor gennemgik status på indsatsområdet SSG. 2.0
Område: ”SSG: en skole - mange uddannelser”
Flerårigt indsatsområde

Evaluering

Baggrund

Udfordring

Projektejer

Se fritekst

Fællesskabsoplevelsen på SSG som MBP
fusioneret skole

Datakilder

Handlinger

Succeskriterier

Elevtrivselsundersøgelse
fra 2015

I: Analyse af eksisterende tværgående aktiviteter:

Elevernes evaluering af
”skolens sociale miljø”
skal ligge over resultatet
fra 2015 og elevernes
evaluering af ”skolen som
helhed” skal ligge bedre
en 2015 jf. bilag 1 ved
næste
evaluering
i
2018/19.

Elevråd

Analyse af data

Uddannelsesudvalg

Undervisningsevaluering

2008
439

2010
539

Skolen som helhed

7.1

6.9

Skolens sociale miljø

8.4

7.4

Base
(antal elever i undersøgelsen)




Fungerer aktiviteten efter hensigten?
Hvor bredt favner den i forhold til
deltagelse?
 Hvor stor betydning har aktiviteten for hele
skolen?
 Hvor stærk er fortællingen om aktiviteten?
II: Forslag til nye aktiviteter eller udvikling af
eksisterende aktiviteter

Total
2011
640

Øget fastholdelse af
eleverne i uddannelse.

2013
712

2015
672

7.4

7.1

7.1

Gennemsnit
2008 - 2015
7.1

7.7

7.4

7.3

7.6

1

Pkt. 6 Strategi 2019-2021
Sagsfremstilling:
Skolen skal have fornyet sin strategiplan 2016-18 til vedtagelse i bestyrelsen januar
2019. Rektor gennemgår processen.
Rektor ønsker bestyrelsens input til ny strategiplan med fokus på siderne 1-3 (bilag 3).
Fra tidligere drøftelse findes noter om kvalitet på SSG (bilag 4).
Brainstorm/input vedr. strategi
Vision og mission skal byttes om
Der skal slås mere ud med armene (løfte os)
Målgruppen: medarbejdere, elever, forældre (nuværende/kommende), interessenter.
Vigtigt med fokus på hvem der er målgruppe.
Vi skal huske de bløde værdier - uddanne til livsduelighed
SSG skal løfte de unge i hele kommunen/verden - ikke kun egne elever i snæver
forstand. Derfor har vi de mange uddannelser - således at vi kan løfte alle unge i vort
område (og globalt)
Måske skulle vi overveje at undlade ”lær mere - learn more”.
Vi skal udnytte/huske at vi har mange uddannelser … hvilke muligheder/styrker giver
dette.
Vi bør muligvis ikke opdele strategiplanen i skole og kostskole - men i stedet forene.
Dog til stadighed med særlig vægt på kostskolen.
Nærhed, åbenhed og mulighed for virkelyst er vigtigt for SSG
Strategien skal vise vejen - hvor vil vi hen - hvad vil vi konkret skabe i nærmeste fremtid
Kostskolen er særdeles vigtigt i tiltrækning af elever. Det er gennem kostskolen at vi
skal opretholde og øge elevindtaget. Samarbejde med B&O, andre internationale
virksomheder, Lydens By, Kommunen mv.
Hvordan skal vi arbejde med tankerne om Nordvest uddannelser, samarbejde til
skabelse af attraktiv arbejdsplads, give mulighed for faglig udvikling for personalet mv.

I forhold til udarbejdelse af handlingsplanen kunne ETU bringes i spil.
Der skal være fokus på markedsføring og udbredelsen af kendskabet til SSG.
Særligt kunne efterskolerne være interessante at få et større samarbejde med.
Skabelse af partnerskaber.
Vil det være interessant at søge om retten til udbud af kursusaktivitet

Pkt. 7 Ferieplan
Rektor fremlagde forslag til ferieplan for skoleåret 2019-20. Bestyrelsen godkendte
ferieplanen som fremlagt.

Pkt. 8 Evt.

Ovenstående godkendes hermed:
Struer, den

/

2018

Helle Toftgaard, formand

Niels Villadsen, næstformand

Peter Vestergaard

Svend Aage Povlsgaard

Knud Bjerregaard Hansen

Søren Bech

Luna Isabella Hernandez

Erik Pegel
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Stine Fabian Lund

Henning Andreæ
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