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14.5.14/jel
Til skolens bestyrelse
Referat af bestyrelsesmødet tirsdag den 13. maj 2014 kl. 16.15 – 17.00.
Tilstede: Jan Bendix, Jens Elsig, Helle Toftgaard, Michael Langager Jensen, Steen Jakobsen, Knud
Bjerregaard Hansen, Christian Donslund, Stine F Lund, Andreas A Nielsen, Joakim L Kristensen.
Dagsorden
1. Referat fra sidste møde den 22.4.14
2. Konstituering af den ny bestyrelse med
valg af formand

Bilag 2: Oversigt over SSGs bestyrelse pr. 1.5.14

3. Opfølgning på punkter fra sidste møde

Ingen bilag
4. 10. klasse på SSG – forslag til skrivelse til
Struer Kommune i forbindelse med
høringsrunde om skolestrukturen i Struer
Kommune
Bilag 4: Forslag til skrivelse til Struer Kommune om
10. klasse på Struer Statsgymnasium

5. Etablering af ny broforbindelse mellem
skolens bygning D og bygning E

Referat
Referatet blev godkendt og underskrevet
Følgende konstituering blev vedtaget:
Formand: Jan Bendix
Næstformand: Helle Toftgaard
Derforuden fremlagde formanden forslag til mulige
kandidater til bestyrelsesmedlemsrepræsentation fra
universiteterne. Formanden arbejder videre med
forslagene til senere indstilling.
Rektor orienterede om det foreløbige arbejde med at
undersøge SSGs evt. muligheder for nye
uddannelsesforløb i forbindelse med EUD-reformen.
Skolens øverste ledelse besøger i den forbindelse
ministeriet den 22/5-14.
Der er pt. en høringsfase i gang vedr. skolestrukturen i
Struer Kommune. I denne forbindelse vurderes det, at
det vil være relevant, at SSG fremsender et bilag til Struer
Kommune med en kort redegørelse og vurdering af 10.
klasse på SSG, herunder om perspektiverne heri. Se bilag.
Det blev besluttet at sende høringssvar uddelt på mødet
til Struer Kommune.
Den 2/6-14 vil Struer Kommunes Børne- og
Uddannelsesudvalg give sin indstilling til byrådet vedr.
den fremtidige skolestruktur i kommunen.
Rektor gjorde rede for bilag og situationen vedr. ønske og
behov for en broforbindelse.
En supplerende broforbindelse vurderes som en vigtig
forudsætning for optimal brug af skolens
undervisningslokaler i den vestlige del af bygning E
(tidligere erhvervsskolebygning), og en broforbindelse vil

Bilag 5: Forslag til etablering af en dobbelt
broforbindelse mellem skolens bygning D og
bygning F

6. Evt.

Jens Elsig, rektor

i meget høj grad styrke skolens muligheder for at udvikle
sig til en endnu mere sammenhængende skole.
Budget vurderes til ca. 2.5-3 mio. kr.
Det blev besluttet at formanden og skolens ledelse skal
undersøge sagen yderligere og at der skal arbejdes videre
med broplanerne og undersøges alternative muligheder
således at der fremkommer et beslutningsgrundlag til
bestyrelsen.
- SSG har haft besøg fra Nyborg Kommune den 9/5 vedr.
vore erfaringer med campusdannelse.
- Formanden har deltaget som oplægsholder i
Folketingets høring om fagligheden i gymnasiet (oplæg
vedlægges til orientering).
Rektor nævnte, at en mødeplan for bestyrelsen for
efteråret 2014 vil blive aftalt med formanden og
rundsendt.
- Formanden takkede de to afgående elevmedlemmer af
bestyrelsen for en god indsats og et godt samarbejde;
han ønskede endvidere held og lykke med den
afsluttende eksamen.
Ref.: CDO
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