
 
 

	  
	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

5.5.15/mbp	  
Referat	  af	  bestyrelsesmødet	  den	  5/5-‐15	  	  

	  
Tilstede:	  Jan	  Bendix,	  Mads	  Brinkmann	  Pedersen,	  Helle	  Toftgaard,	  Michael	  Langager	  Jensen,	  Christian	  
Donslund,	  Stine	  F	  Lund.	  

Afbud:	  Steen	  Jakobsen,	  Tina	  Magaard,	  Laura	  Mundbjerg,	  Knud	  Bjerregaard	  Hansen,	  Maria	  Engtorp.	  

	  

Dagsorden	   Bemærkninger	  
1. Referat	  fra	  sidste	  møde	  den	  25.03.15	  

	  
Referatet	  blev	  godkendt	  

2. Siden	  sidst	  	  
	  
Bilag	  2:	  Siden	  sidst	  

Siden	  sidst	  blev	  gennemgået	  (bilag	  2).	  
Bestyrelsen	  glædede	  sig	  over	  receptionen	  for	  
ny	  rektor.	  Fint	  fremmøde	  og	  flot	  
gennemførelse.	  

3. Opfølgning	  på	  punkter	  fra	  sidste	  møde	  	  
	  

Ingen	  bilag	  

Orientering	  vedr.	  udlejning	  af	  hallen.	  Forslag	  til	  
forretningsplan	  udbydes	  som	  elevprojekt.	  Plan	  
fremlægges	  ved	  næste	  bestyrelsesmøde.	  
Bestyrelsen	  efterspørger	  mere	  specifikke	  
opgørelser	  over	  fordeling	  af	  nær	  
kommunernes	  hf-‐elever.	  

4. De	  socioøkonomiske	  referencer	  for	  
gymnasiekarakterer	  2014	  på	  SSG	  

	  
Bilag	  4a.	  De	  socioøkonomiske	  referencer	  for	  gymnasiekarakterer	  2014	  
Bilag	  4b:	  Socioøkonomisk	  reference	  for	  HF,	  HHX	  og	  STX	  på	  SSG	  2014	  
Bilag	  4c:	  Kort	  notat	  om	  HF	  

Rektor	  orienterede	  vedr.	  de	  socioøkonomiske	  
referencer	  for	  SSG.	  Disse	  viser	  at	  SSG	  løfter	  stx	  
og	  hhx-‐	  eleverne	  meget	  fint.	  Hf-‐eleverne	  
klarede	  sig	  knapt	  så	  godt.	  	  

5. Fælles	  tilmelding	  for	  folkeskoler	  til	  
ungdomsuddannelserne	  i	  Struer.	  

	  
Bilag	  5a:	  FTU	  Struer	  kommune	  1+2+3	  

Rektor	  orienterede	  om	  tilmelding	  fra	  
folkeskoler	  til	  ungdomsuddannelse	  i	  Struer.	  

6. Betalingsforhold	  vedr.	  kostskolen	  
	  

Bilag	  6a:	  Betalingsforhold	  2015-‐16	  

Det	  blev	  besluttet	  at	  følge	  forslaget	  (jf.	  	  bilag	  
6a)	  således	  at	  kostskolebetalingen	  strækkes	  
over	  11	  måneder.	  

7. Fremtidsperspektiver	  –	  demografi	  og	  økonomi	  
	  
Bilag	  7a:	  TASØ	  
Bilag	  7b:	  Ungdomsuddannelser	  i	  Lemvig	  og	  Struer	  kommuner	  
Bilag	  7c:	  Kort	  notat	  om	  7b	  	  

Rektor	  og	  formand	  fremlagde	  TASØ-‐bilaget	  og	  
fremtidsperspektiver	  i	  Lemvig	  og	  Struer	  
kommuner.	  Den	  demografiske	  udvikling	  
fordrer,	  at	  SSG	  har	  fokus	  på	  1.	  kostskolen	  som	  
et	  nødvendigt	  aktiv	  og	  kilde	  til	  rekruttering,	  	  
2.	  sikring	  af	  bredt	  uddannelsestilbud	  og	  
	  3.nyttiggørelse	  af	  samarbejdsmuligheder	  i	  
Nord	  Vest.	  
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Der	  planlægges	  en	  strategiproces	  i	  forhold	  til	  
udvikling	  af	  kostskolen.	  Processen	  igangsættes	  
før	  næste	  bestyrelsesmøde.	  Der	  udarbejdes	  
forslag/udkast	  til	  profilering	  og	  tiltag	  til	  
styrkelse	  af	  kostskolen	  til	  forelæggelse	  på	  
førstkommende	  bestyrelsesmøde.	  

8. Meddelelser	  fra	  formand	  og	  rektor	  
	  
Bilag	  8a:	  Udfordringer	  for	  uddannelsessystemet/oplæg	  v.	  Bent	  Hansen	  
	  

Orientering.	  Rektor	  gennemgik	  bilag	  8.	  

9. Udvikling	  af	  uddannelser	  på	  SSG	  
	  
Bilag	  9a:	  Skrivelse	  til	  UVM	  20150421	  

Rektor	  og	  formand	  orienterede	  om	  fremsendt	  
brev	  til	  ministeriet	  vedr.	  udbud	  af	  htx	  til	  august	  
2016.	  Der	  arbejdes	  fortsat	  politisk	  med	  
planerne	  om	  udvidelse	  af	  uddannelser	  på	  SSG.	  

10. Evt.	   Udsendelse	  af	  dagsorden	  og	  bilag.	  Disse	  
udsendes	  både	  digitalt	  og	  i	  papirform.	  
Formand	  orienterede	  om	  arbejdet	  i	  
Gymnasieskolernes	  Bestyrelsesforening.	  
Rektor	  orienterede	  derforuden	  om	  ansættelse	  
af	  IB-‐koordinator	  (Morten	  Rødgaard	  Jensen).	  
I	  forbindelse	  med	  projekt	  Bæredygtighed	  og	  
innovation	  afholdes	  der	  i	  efteråret	  en	  
innovationscup.	  

	  

Venlig	  hilsen	   	   Jan	  Bendix,	  formand	   	   Mads	  Brinkmann	  Pedersen,	  rektor	  

	  

	  


