28. maj 2020

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF’s bestyrelse
tirsdag den 26. maj 2020 kl. 16.00
Deltagere:
Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Torben Pedersen, Morten
Pape Nielsen, Betina Siegvardsen, Johanne Rasmussen, Anders
Hansen
DI/FH’s plads er p.t. vakant

Fraværende:
Patrick Wede Hansen, Jordy Rathlau Haagensen

Under punkt 2 deltog tillige:
Regnskabskonsulent Joan Rasmussen
Under punkt 5 deltog tillige pædagogisk koordinator Thomas Krag

Dagsorden
1. Godkendelse af referat af mødet den 11.
december 2019

Bilag
Sagsfremstilling
Uds.
12.12.19

Art/indstilling
Godkendtes uden bemærkninger

2. Årsrapport 2019 og revisionsprotokol

01, 02,

3. Budgetopfølgning og likviditetsoversigt

03, 04

På baggrund af det aflyste
bestyrelsesmøde den 17. marts
blev punktet sendt til
elektronisk høring og
underskrift. Bestyrelsen
bekræftede sin stillingtagen.
Toges til efterretning med den
bemærkning, at budgetposterne
vedrørende campus- og
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4. Undervisningsministeriets tilsyn

5. Elevtrivselsundersøgelse

05, 06

NGHF præsterer fortsat et svagt
karaktergennemsnit på hfuddannelsen.

telefonudgifter skulle tages op
på næste møde.
Lærerrepræsentanterne, den
pædagogiske koordinator og
rektor orienterede om de
iværksatte foranstaltninger.
Læringskonsulenterne havde
haft en vis betydning, men
hovedparten af arbejdet stod
skolen selv for. Bestyrelsen
fandt, at det fortsat var vigtigt
for svagtpræsterende elever at
have muligheden for at afslutte
en gymnasial uddannelse.
Bestyrelsen tog Thomas Krags
orientering til efterretning og
var tilfreds med de påtænkte
initiativer i forhold til, at
undersøgelsen viste en
elevtrivsel på niveau med
landsgennemsnittet.
Thomas Krag supplerede med at
omtale coronasituationen, hvor
skolen var kastet hovedkulds ud
i det virtuelle arbejde. I løbet af
kort tid var det lykkedes at
etablere undervisning med afsæt
i de elektroniske hjælpemidler.
Skolen vil i det kommende
skoleår arbejde på en plan for,
hvordan virtuel undervisning
kan tilrettelægges meningsfuldt.
Om nedlukningen ville få
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6. Selvevaluering i henhold til forretningsordenens
§2, stk. 5

07

7. Rektors ansættelsesforhold

8. Ungdomsuddannelser i Lolland Kommune

08,09

Bestyrelsens medlemmer bedes
hjemmefra forberede eventuelle
kommentarer

På mødet den 4. juni 2019
bemyndigede bestyrelsen
formanden til at forhandle
rektors samlede løn. Dog er det
bestyrelsen, der skal beslutte,
om der fortsat skal bruges
resultatkontrakt.
a. Institutionernes position
b. Debatten i Folketidende
c. Ministeriets aktuelle
beslutning

betydning for frafaldet, var det
for tidligt at sige noget om.
Bestyrelsen understregede
vigtigheden af at være til stede
ved møderne. Den fandt også
kompetencefordelingen i den
nuværende bestyrelse
tilfredsstillende. Fordelingen af
kompetencer skal søges
fastholdt ved udpegningen af
den næste bestyrelse i 2022.
Derudover så bestyrelsen gerne,
at der kunne arbejdes med
specifikke temaer. Det blev
nævnt, at et tema for eksempel
kan være markedsføring,
overgangen fra grundskole til
gymnasium/hf eller begge i
kombination, gerne med en
højere grad af kontakt til
grundskolen.
Bestyrelsen bekræftede den
elektroniske godkendelse af
indstillingen om ikke at
anvende resultatkontrakt.

Formanden repeterede den
lokale diskussion. Denne er dog
i nogen grad sat på pause af
ministeriets stop for fusioner og
afspaltninger. Bestyrelsen
bekræftede, at den indtil videre
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så NGHF som en selvstændig
institution, men fandt tillige, at
den skulle formulere, hvad den
ville med skolen på længere
sigt. Rektor nævnte, at
ministeriets rapporter om
institutionsstruktur og -økonomi
netop var udkommet.
Rapporterne udsendes med
dette referat, og på næste møde
gennemgår rektor relevante dele
af dem.
9. Høring om oprettelse af SOSU’s grundforløb 2
10. Orientering fra formanden

11. Orientering fra rektor

10
a. Møde med Lolland

a.

b.
c.
d.

12. Orientering fra elevrådet
13. Eventuelt

Kommunes
økonomiudvalg 22.1.20.
Optag
Stx: 56
Hf: 35
Personalesituation
Coronasituation
Arbejdstilsynet på besøg

Bestyrelsen havde ingen
bemærkninger hertil.
Se under punkt 8

Ad a.: Der oprettes tre
grundforløbsklasser på stx og to
klasser på hf.
Ad b.: Der er ansat to nye
lærere pr. 1. august.
Ad c.: Se ovenfor under punkt 5
Ad d.: Det varslede besøg er
indtil videre udskudt på grund
af coronasituationen
Intet
Rektor sagde på skolens vegne
til lykke med de 70 til
bestyrelsesformand Gert Meyer
Madsen, hvilket bestyrelsen
tilsluttede sig.
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14. Næste møde

Tirsdag den 15. sep. kl. 16.00

Anders Koch Hansen

Ditte C. Johansen

Gert Meyer Madsen

Morten Pape Nielsen

Torben Pedersen

Johanne Marie Nørrelund
Rasmussen

Steffen Rasmussen

Raman Hussein Shekhmous

Morten Pape Nielsen meldte
afbud på grund af andre
opgaver.

Betina Siegvardsen
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