
 
Referat af bestyrelsesmødet 17 – torsdag den 28. januar 2010 
 
Ikke tilstede: Lisbeth Larsen og Patrick Offendal  
 
 
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen 
 Dagsordenen blev godkendt. 
 
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 3/12 2009 
 Referatet fra Bestyrelsesmødet den 3/12 2010 blev godkendt og underskrevet. 
 
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering  
Kirsten Jeppesen (KI) redegjorde for udfaldet af 1.g´ernes endelig valg af studieretninger, 
hvilket bl.a. resulterede i oprettelse af en fuld biotekklasse. 2.g´erne er i gang med at vælge 
valgfag til 3.g. 
Orienteringsaftenen den 25. januar var vellykket og velbesøgt. 
Skole komedien er godt i gang, med ca. 100 deltagende elever. Der er en ekstra spilledag i år 
(lørdag eftermiddag). 
Frafald siden indberetningen i september: Vi har fået tilgang af 7 nye 1.g, der er stoppet 7 2.g 
elever og 3.g er der det samme elev tal, så nettofrafaldet har været 0. 
Eksamen: Vi har lige afsluttet SRP for 3.g eleverne, og 3.g AT-eksamen går i gang 1.februar. 
Kantinen har frasagt sig Gribskov Kultursal. Skolen har tilbudt at betale kantinen for elev-
hjælp, og skolen syntes at samarbejdsklimaet et blevet bedre, 
Samarbejdet med Gribskov Kommune fortsætter. På mandag skal gymnasiet have møde med 
Gribskov Kommune om det fremtidige samarbejde. Skolechefen, vicekommunaldirektøren og 
Andreas Elkjær deltager. 
Vi har fået en invitation til Kick off møde ang. IT fra Gribskov Kommune. 
Vi er blevet tilbudt gratis at få rygestop kurser for vore elever af Gribskov kommune og har 
sagt ja hertil. 
KI orienterede om, at bustider og ringetider tages op i fællesudvalget på næste møde for at 
finde ud af, om der er behov for ændringer af skolens ringetider. 
 
  
Ad 4. Bygningsovertagelse – orientering / status 
På grund af manglende juridisk afklaring omkring Kultursalen vil bygningsovertagelsen af 
Gribskov Gymnasium først ske pr. 1/1 2011. KI orienterede om brev fra Charlotte Tang, Insti-
tutionsstyrelsen, uvm. Vi er stillet et møde i udsigt, inden vi bliver præsenteret for et købstil-
bud. Vi er selvfølgelig usikre på renteudviklingen, men glade for at UBST nu står med det 
fulde ansvar for at efterkomme AT påbuddene inden bygningsovertagelsen.  
 
Ad 5. Internationale aktiviteter – status 
Gribskov Gymnasium har i de sidste måneder fået endelige aftaler med partnerskoler i Istan-
bul, North Carolina og Jiaxing.  
Der er aftalt at vi i april sender en gruppe lærere til Kina til det første genbesøg Studieturen 
skal ses som et forberedende møde i forhold til elevudveksling og et andre samarbejdsmulig-
heder.  
I maj får vi besøg af 4 lærere fra vores nye partnerskole i Istanbul. 



Vi har fået en partnerskole i North Carolina gennem Cirius programmet. Der kommer en 
gruppe fra USA til Danmark til efteråret, hvor de bl.a. vil besøge Gribskov Gymnasium. 
I den næste uge får vi besøg af en klasse fra vores partnerskole i  Barcalona. 
KI sendte en status rundt ang. vore internationale kontakter. 
 
Ad 6. Økonomi  
a) Kort orientering om regnskab 2009 
Henning Høy Carstens (HC) orienterede kort og gav en mundtlig status over regnskab 2009. 
Som det ser ud nu, kommer vi ud med et overskud, der er klart større end det budgetterede. 
Vedrørende forvaltningsrevision blev det diskuteret, hvilke parametre, der skal måles på. Le-
delsen fik bemyndigelse til at vende det med revisor og efterfølgende træffe afgørelser om pa-
rametrene. 
 
 b) Årsrapport og revisionsprotokollat 2008 
HC gav en kort orientering og kommenterede kort brevet fra Institutionsafdelingen. 
 
c) Revisionsprotokollat om forberedende revisionsarbejder 2009 
HC gennemgik kort revisionsprotokollatet. 
Protokollatet blev godkendt og de tilstedeværende underskrev protokollatet. De resterende be-
styrelsesmedlemmer underskriver ved næste bestyrelsesmøde. HC undersøger, hvordan vi skal 
forholde os til, at Morten Lützhøft  stod i protokollatet i stedet for Patrick. 
 
d) Budget 2010 
Budget 2010 er revideret efter ministeriets udmelding om udskydelse af bygningsovertagelsen. 
HC orienterede og det endelige budget 2010 blev godkendt. 
 
Ad 7. Personalepolitik – revision 
Gribskov Gymnasiums personalepolitik 2008 gennemgås med henblik på diskussion af æn-
dringer i personalepolitikken, herunder indarbejdelse af de nye sygefraværsregler. 
Det drejer sig om konsekvensrettelser. Bestyrelsen bemyndigede rektor til i samarbejde med 
SU at arbejde videre med revisionen af Personalepolitikken. Det tages op på næste bestyrel-
sesmøde til endelig godkendelse. 

 
Ad 8. Evt. 
Louise E. Bechmann orienterede om, at elevrådet er i gang med overvejelser om, hvem der 
skal træde ind i stedet for Louise 
Rudi Pedersen fortalte, at medarbejderrepræsentanter bliver afgjort på næste PR møde.
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