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Referat af bestyrelsesmøde den14. december 2022  

 

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde 

Referatet blev godkendt og underskrevet. 

 

2. Siden sidst – samt opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Siden sidst har der været afholdt folketingsvalgdebat med de forskellige partier samt 

foredrag af Katrine Quorning ”Minder fra en rødvinsplettet opvækst”. (Efterfølgende har vi 

den 7.2. haft et fællesarrangement med Steffen Brandt og den 1.3. et med Mette Susgaard). 

 

a. Sammensætningen af de nye klasser/oprettelse af studieretninger 

Vi har oprettet fire studieretningsklasse, og 62% har valgt naturvidenskabelige 

studieretninger, hvilket er et meget højt tal i forhold til andre skoler. Rektor gennemgik 

de forskellige studieretninger, som vi har oprettet. Med den elevsøgning, vi har, er vi 

godt tilfredse med de studieretningsklasser, vi har fået oprettet. 

 

b. Tildelt elevkapacitet for 2023-24 

I ministeriets foreløbige beregningstekniske kapacitet havde vi fået tildelt 84 elever, da 

vores elevtal rent mekanisk var blevet rundet ned til tre klasser, på trods af vi lå på knap 

3 ½ klasse. Rektor havde gjort indsigelse mod dette både overfor ministeriet og regionen 

samt Danske Gymnasier, og det havde ført til, at vi efterfølgende havde fået tildelt en 

foreløbig kapacitet på 112 elever. 

Forsøget på at få et møde med Mads Fuglede den 28.11. for på den måde at forsøge at 

påvirke det landspolitiske niveau, havde ikke ført til noget, da mødet desværre blev 

aflyst i sidste øjeblik pga. sygdom (Det er efterfølgende lykkedes at få et møde med 

Mads Fuglede den 16.1. sammen med formanden, regionsrådsrepræsentanten og 

rektor). 

 

c. Status for IT-situationen 

Elevrådsformanden Elisabeth fortalte kort, at elevrådet har afholdt møde med rektor og 

gymnasiets IT-koordinator Michael: Nyt netværk skal gerne virke fra nytår (Vi har efter 

nytår fået et kraftigt forbedret netværk med større kapacitet, hvilket man kan mærke, 

hvis man selv følger de nedennævnte råd). Eleverne er også gjort opmærksom på, at de 

også selv kan gøre noget for at forbedre deres IT-hastighed på gymnasiet. De skal bl.a. 

huske at lave opdateringer af deres computere og rydde op i de gemte 

netværksforbindelser. Eleverne har taget godt imod, hvad elevrådet har fortalt om at de 

selv kan gøre. 

 

3. Status for Hvide Sande-projektet 

Formanden, næstformanden og rektor har afholdt møde med styregruppen for Hvide Sande-

delen af projektet. Et spændende møde, hvor man fornemmede, at de virkelige gik ind for 

projektet, og at der ligger en god organisation bag det. 



En realistisk forventning til det første år er 5-6 elever. Eleverne skal i første omgang gå på 

gymnasiet i Ringkøbing, men (hvis de kommer udefra) bo og surfe i Hvide Sande. 

Projektgruppen finder boliger, alt efter hvor mange der starter, og sørger for, at de bor 

sammen og får et fællesskab med hinanden. Der vil være hjælp til at finde studiejob, hvis 

det skulle have interesse, samt hjælp til alm. dagligdags udfordringer 

Hvide Sande-gruppen tager det virkelig seriøst, hver gang vi spørger til noget, og kommer 

med konkrete løsningsforslag til det, vi spørger om. Der har også været besøg på Venø 

Efterskole, hvilket var en god oplevelse med meget stor interesse. (Vi har efterfølgende 

kontaktet 10 vandsportsorienterede efterskoler i hele landet og sendt dem info om surfer-

linjen; dette materiale er ligeledes sendt til alle efterskoler i nærområdet, og vi har haft en 

målrettet kampagne på de sociale medier; endvidere havde vi den 21.1. et informationsmøde 

om surferlinjen, hvor der var ca. 15 deltagere, og der er på baggrund af de spørgsmål, som 

blev stillet på dette møde, udarbejdet en særlig surfer-brochure, som er sendt til de samme 

efterskoler samt udbredt på de sociale medier – se link i indkaldelsesmailen). 

 

4. Rekruttering af nye elever til optag 2023 

Gymnasiet har været repræsenteret på alle relevante uddannelsesaftener på grundskoler og 

efterskoler, og flere steder var fremmødet rigtig godt. Vi møder som udgangspunkt op med 

en ledelsesrepræsentant, en studievejleder og to elever. (Vores åbne hus den 21.1. var også 

velbesøgt og med god stemning – der var fyldt af elever i huset, som havde undervisning 

eller viste rundt som elevambassadører). 

Elevredaktionen prøver at dyrke sociale medier mere, på den gode måde: De forsøger at 

ramme de unge med nye tiltag, så de unge kan se, at det er sjovt at gå her, og ikke kun vise 

almindelig undervisning, men også hvad der laves af andre ting. 

 

5. Opfølgning på SWOT-analysen fra strategidagen den 9.8. 

Punktet bør om muligt komme med på dagsordenen hver gang, så vi får fulgt op på, hvad 

der er sket siden strategidagen. Formanden har bemærket, at der sker meget mere på 

gymnasiets sociale medier, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer opfordredes til også at følge 

skolens liv dér og gerne like opslagene. Formanden pointerede også, at dette skoleårs 

musical var rigtig god. 

 

6. Nyt fra elevrådet 

Restudy er kommet tilbage på gymnasiet efter stort ønske fra eleverne. God respons fra 

eleverne på det. Der har været afholdt elevfest med god respons fra deltagerne. Elisabeth 

fortalte om juleklip og konkurrencen om flottest pyntede juletræ. 

 

7. Budgetopfølgning for 3. kvartal samt orientering om det forventede resultat for 2022  

Budgetopfølgningen for 3. kvartal blev kort gennemgået. Det forventede resultat for 2022 

blev kort drøftet. 

 

8. Drøftelse af og beslutning om budget for 2023 

Der blev fremført ønske om, at budgettet blev vist på en måde, så det fremgår, hvordan 

resultatet ville se, ud hvis elevtallet blev anderledes end de 88 elever, som vi har budgetteret 

med. Maria oplyste, at UU-vejlederne siger, at flere elever valgte efterskolen efter 9. klasse i 

år, så vi håber på, at det giver sig udtryk i et større optag til næste år. Der blev fremført 

ønske om flere nøgletal i budgettet, bl.a. antal årsværk. Budgettet er godkendt 

 

9. Godkendelse af reelle ejere 

Reelle ejere godkendtes. 

 



10. Fastlæggelse af mødedatoer for 2023 

Følgende datoer aftaltes: 

• 20. marts 2023 

• 23. maj 2023 

• 14. september 2023 

• 14. december 2023 

 

11. Beslutning om, hvilken information fra dette møde der skal videregives til 

institutionens medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske  

Alt kan gives videre. 

 

12. Forslag til dagsordenen til næste møde 

Elisabeth blev bedt om på næste møde at vise, hvad der bliver lagt på sociale medier fra 

elevredaktionen. Der skal sættes mere tid end hidtil af til gennemgang af årsrapporten inkl. 

ledelsesberetningen. 

 

13. Evt. 

Det blev nævnt, at der er godt potentiale i at tage elever ind og vise dem skolen og se noget 

undervisning. Der blev fremført ønske om, at vi på hjemmesiden som eksempler på, hvad 

vores studenter er blevet til, er opmærksomme på også at have de mere almindelige 

uddannelser som lærer, sygeplejerske og pædagog. Endvidere drøftelse af, hvilke musikere 

eleverne hyrer til deres fester: Som udgangspunkt er det elevernes festudvalg, som selv 

bestemmer, hvem de gerne vil høre; men det foregår i en dialog med ledelsen, som prøver at 

sikre sig, at eleverne ikke bliver bondefanget, og desuden er villig til at yde et passende 

tilskud om nødvendigt; men det er hverken ledelsen eller bestyrelsen, som bestemmer, 

hvilke musikere eleverne hyrer for deres egne penge til elevfesterne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


