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Referat af bestyrelsesmøde 12  -  tirsdag den 27. januar 2009
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
                           
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4/11 2008 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 4/11 2008 blev godkendt og underskrevet.
 
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Kirsten Jeppesen (KI) orienterede om, at pedelmedhjælper i skånejob, Jesper Frederiksen døde 
forrige lørdag.  
KI orienterede endvidere om, at1 lærer har været på barselsorlov hele skoleåret og 3 kvindelige 
lærere er gået/går på barselsorlov i foråret 2009. Flere mandlige lærere har været på kortere 
barselsorlov i løbet af skoleåret. Det udløser mange vikartimer, som læses af årsvikarer, vi 
allerede har i huset og nyansatte barselvikarer.
Personalechef Kirsten Danving stopper med udgangen af februar måned, da hun er ansat som 
rektor på Nykøbing Katedralskole pr. 1. marts 2009. Stillingsopslag med ny pædagogisk leder 
med personaleansvar m.m. udløber den 16. februar.
Orienteringsmødet den 26. januar for kommende 1.g elever var velbesøgt og vellykket. 
Skolekomedien ”Ragnarok” har premiere onsdag den 28. januar.
Louise E. Bechman (LB) fortalte, at skolens pige-volleyballhold vandt det regionale 
gymnasiestævne for første gang i skolens historie. LB foreslog en større elevinddragelse ved 
præsentation af studieretninger på orienteringsmødet.
Andreas Elkjær (AE) gjorde opmærksom på, at Netavisen – Nordkysten Nyheder er en god 
informationskilde, som gymnasiet også kan bruge, da den bliver læst af mange. 
 
 Ad. 4. Underskrift af vedtægtstillæg
UVM havde meldt tilbage, at de ønskede, at vedtægtsændringen skulle foretages på et bilag til 
den oprindelige vedtægt. Bilaget blev underskrevet og sendes til godkendelse i UVM, når alle har 
underskreveet.
 
Ad 5. Valg af næstformand
Carl-Jørgen Bindslev blev enstemmigt valgt til næstformand.
 
Ad 6. Samarbejde mellem Gribskov Gymnasium og Gribskov Kommune 
AE gav et oplæg hvori han udpegede en række relevante temaer:

●     Unge (det gode ungdomsliv, fest og alkoholkultur, gademedarbejdere/ssp) 
●     Uddannelse (samarbejde mellem gymnasiet og grundskoleområdet) 
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●     Inddragelse af unde (børne- og ungehøringer, idrætsdage – ”Gang i Gribskov”) 
●     Kulturen (samarbejdsaftale) 
●     Ungdomsuddannelse i Gribskov Kommune (profilering kommune/gymnasium) 

 
Efterfølgende var der drøftelse af temaerne, hvor igangværende projekter blev omtalt. Nye og 
gamle ideer om forslag til samarbejde blev debatteret.
AE vil etablere et møde med en relevant dagorden mellem Gribskov Gymnasiums ledelse og 
Gribskov Kommunes øverste ledelse.
 
Punktet ”Samarbejde mellem Gribskov Gymnasium og Gribskov Kommune” 
sættes på dagsordenen på det næste bestyrelsesmøde, hvor evt. nye ideer og konkrete initiativer 
skal drøftes.
 
Ad 7. Budget/regnskab  

a)      Foreløbig status for 2008.
Der udestår stadig betalinger. Overskuddet i 2008 forventes at blive ca. 1,5 mio. kr.
Der har været og er fortsat problemer med KMD. Da problemerne ikke er blevet løst trods 
konsulentbistand fra KMD, har skolen gjort indsigelse mod regning for konsulentbistanden.
 

a)      Revisionsprotokollat – til drøftelse og underskrift
Henning Høy Carstens (HC) gennemgik hovedpunkter i revisionsprotokollatet, hvorefter det blev 
underskrevet.
                      

b)      Oplæg til Budget 2009
HC gennemgik i hovedtræk udkast til budget 2009. Det foreløbige budget 2009 blev godkendt til 
viderebearbejdelse. Det reviderede budget 2009 kommer på dagsordenen, når elevtallet for det 
kommende skoleår foreligger.
 
Ad 8. Evt.
Andreas Elkjær og Lisbeth Larsen spurgte til 8. klassernes kommende introduktionsforløb, idet 
en del elever fra Gilleleje Skole ikke er kommet på deres ønskede prioriteter, fx Gribskov 
Gymnasium. KI undrede sig, da et af kurserne er blevet aflyst fra UU-centrets side.
KI retter henvendelse til Per Lynge, leder af UU-centret i Hillerød.
 
KI spurgte, om bestyrelsen ville have noget imod, at sekretærfunktionen under bestyrelsesmødet 
blev foretaget af en person, der ikke er medlem af bestyrelsen, Fx Henning Høy Carstens, der 
alligevel deltager i bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen havde ikke noget imod forslaget.  
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Kirsten Jeppesen
24. marts 2009 

 
 
 
Godkendt:
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