
 
 

 

 
  
  
               

28.01.16/cdo 

Til skolens bestyrelse 
 
Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 28. januar 2016 kl. 15.15 – 17.30. 
 
Tilstede: Jan Bendix, Mads Brinkmann Pedersen, Helle Toftgaard, Christian Donslund, Stine F Lund, Maria 
Engtorp, Anne Villesen, Steen Jakobsen, Tina Magaard, Knud Bjerregaard Hansen, Henning Andreæ. 
Afbud: Michael Langager Jensen 
 
 

Dagsorden Bemærkninger 

1. Referat fra sidste møde den 10.12.15 
 

Referat blev godkendt 

2. Siden sidst 

 
Bilag 1: Siden sidst  - følger pr. mail 

”Siden sidst” blev fremlagt. Siden sidst opdaterer bestyrelsen 
om aktiviteter på skolen ud over den almindelige 
undervisning 

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde 
 

Behandles som del af den øvrige dagsorden. 

4. Budget 2016 - opfølgning 
 

Rektor præsenterede proces med overskriften dialog om 

prioriteringer. Bestyrelsen tilsluttede sig den valgte proces og 

ønsker at følge den i forbindelse med kommende 

bestyrelsesmøder. 

5. Strategi 2016-18 
 
Bilag 2: Strategi 2016-18 - udkast  

Rektor præsenterede foreløbigt udkast Version 2. 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med processen. Bestyrelsen 

havde forslag til ændringer og justeringer i forhold til 

udkastet.  Endeligt forslag til strategiplan forelægges til 

drøftelse og beslutning på bestyrelsesmødet ultimo marts. 

 

6. Meddelelser fra formand og rektor 
 
Bilag 3: Meddelelser fra rektor 

Formand orienterede om det videre arbejde med oprettelse 

af htx-tilbud. Der er fortsat dialog med 

Undervisningsministeren. Skolen påregner oprettelse af htx 

senest 2017. 

Derudover har formand og rektor haft møde med ledelsen i 
Lemvig vedr. fortsat styrkelse af samarbejdet mellem de to 
skoler. 
 
Bestyrelsesformand, -næstformand og rektor deltager i 
ministerielt seminar: Bestyrelserne i front for kvaliteten 

7. EUD Udbudsrunde 2017 Vicerektor orienterede vedr. ansøgning af nye EUD-udbud. 
SSG søger om henholdsvis GF1, GF2 og eventuelle 
hovedforløb. 

8. APV – professionel kapital 2015 Rektor og arbejdsmiljøgruppeformændene orienterede om 
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APV og professionel kapital. Skolen klarer sig fint i målingerne 
i sammenligning med de øvrige skoler. Resultaterne vises på 
PR, og der arbejdes videre med særlige fokuspunkter. 
 

9. Elevtrivselsundersøgelse 2015 Rektor orienterede vedr. etu2015. Undersøgelsen er færdig 
men mangler at blive behandlet i PR og hos forskellige 
elevudvalg. 
 

10. Kommuneafstemning Afstemningen resulterede i et nej til sammenlægning. 
Bestyrelsen drøftede betydningen af afstemningen i forhold 
til det videre strategiske arbejde for SSG. 
 

11. Evt. Det blev forslået at 10. klasse el.l. blev tænkt ind i forhold til 
uddannelse af flygtninge. Ledelsen blev opfordret til at 
komme med tanker/forslag desangående. 
 

 
 

Venlig hilsen  Jan Bendix, formand  Mads Brinkmann Pedersen, rektor 


