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Referat af bestyrelsesmøde 14 - torsdag den 28. maj 2009
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Under punktet Evt. skal datoer for kommende bestyrelsesmøder fastsættes. Dagsordenen blev
godkendt.
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 31/3 2009
Referatet fra bestyrelsesmødet den 31/3 2009 blev godkendt og underskrevet.
Godkendelsen af vedtægtsændringen er kommet fra UVM.
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Kirsten Jeppesen (KI): Antal 1.g elever til optagelse pr. 1. august er 206 (181 ansøgere med
Gribskov gymnasium som 1. prioritet og 25 overført fra andre gymnasier, primært med Gribskov
Gymnasium som 2. prioritet).
Der er fremgang på de naturvidenskabelige studieretninger, fald på de sproglige studieretninger
og uændret søgning til de samfundsfaglige studieretninger.
Timefagfordelingen er stort set på plads. Der er sket/skal ske lidt ændringer i sidste fase pga. 2
lærere, der har fået stillinger andre steder og en langtidssygemelding. De er pt. stillingsopslag i
matematik/fysik og religion/historie. Der er ansat 10 i faste stillinger (hvoraf 4 er lærere, der skal
i pædagogikum). Af de 10 nyansatte er de 8 lærere tidligere årsvikarer eller tidligere faste lærere,
der er vendt tilbage. Der ansættes 9 barsels- og/eller årsvikarer.
Der har været afholdt 2 vellykkede arrangementer i slutningen af skoleåret: Filmfestival og
Kunstevent. Elever fra 2.x har vundet den regionale del af science cup og er nu i finalen og
kommer på morgen TV i løbet af ugen. Hvis alt går vel, så får vi 163 studenter i år.
Dimensionen er fredag d. 26/6 kl. 10.00 i Kultursalen.
Ad 4. Samarbejde mellem Gribskov Gymnasium og Gribskov Kommune
Andreas Elkjær (AE) orienterede om, at han har holdt møde med HC og KI, hvor den videre
proces blev drøftet.
AE orienterede endvidere om de konkrete ideer og initiativer, og om hvor langt vi er.
Referat fra mødet blev delt rundt.
KI understregede vigtigheden af dette samarbejde. Lisbeth Larsen (LL) understregede, at det er
vigtigt, at det løbes i gang nu, og at strukturen kommer på plads først, inden det politiske niveau
kommer ind over.
KI orienterede om, at gymnasiet har inviteret kommunens 9. og 10. klasses elever til
naturvidenskabsfestival den 23. september 2009, hvor gymnasiets elever holder workshops for 9.10.klasseeleverne.
Der er arrangeret lærertræf på gymnasiet den 23. september 2009, hvor gymnasiets lærere fagvis
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mødes med overbygningslærerne for kommunens folkeskoler.
AE fremførte, at det ud over naturvidenskabstemaet, måske også var en god ide at tænke en sproginspirationsdag og se på grundskolens holdning til, om deres elever må vælge fravælge 2.
fremmedsprog.
5. Indsatsområder 2009-2010
Det vedlagte forslag til indsatsområder for det kommende skoleår indeholder nogle
justeringer i forhold til tidligere indsatsområder, nemlig fjernelse af ”Opdatering på IT-området”
og ”Folkeskolernes besøgsdage”(da dette ikke er relevant mere) samt tilføjelse af et nyt
indsatsområde: ”Ny skriftlighed”.
Indsatsområder for 2009-2010 blev godkendt.

Kommentarer i øvrigt: LL: vedrørende samarbejde med omverden ville det også være på sin
plads og få føjet samarbejdet med kommunen ind.
Carl-Jørgen Bindslev (CJ) foreslog, at det i stedet for at udpege nogle elever som ambassadører,
ville være en god ide, at alle elever blev inddraget for at styrke deres tilhørsforhold til skolen.
KI sagde, at vi er i gang med at ændre vores hjemmeside, så den bliver med ekstern orienteret.
6. Økonomi – status og vedtagelse af Budget 2009
Økonomiinspektor Henning Høy Carstens udleverede og gennemgik forslag til Budget 2009.
Det endelige Budget 2009 blev godkendt.
7. Bygningsoverdragelse 1/1 2010
KI informerede fra møde i UVM om ombygningsoverdragelsen pr. 1/1 2010.
8. Nedlæggelse af busruter?
Som det fremgik af det vedlagte bilag (artikel fra Frederiksborg Amtsavis), påtænker Gribskov
Kommune at nedlægge busruterne 360 og 362. Bestyrelsen drøftede, hvilke konsekvenser
nedlæggelse af busruterne kan få for eleverne på Gribskov Gymnasium.
Louise Ellegaard Bechmann (LB) fortalte, at ca. 70 elever/lærere efter elevrådets vurdering
dagligt benytter de pågældende ruter.
LL foreslår, at gymnasiet skimmer dagsordnerne for kommunalbestyrelsesmøderne, så vi er
informeret om, hvad der foregår. Endvidere havde hun opfordret arbejdsgruppen under
trafikudvalget til at kontakte gymnasiet, hvilket ikke var sket.
Det blev bestemt, at bestyrelsen retter henvendelse til trafikudvalget/ arbejdsgruppen med en cc.
til Borgmesteren, hvori der opfordres til, at der ikke afgørende ændres på busruter, så det får
uheldige konsekvenser for gymnasieelevernes muligheder for at komme til og fra skole.
Samtidigt gøres opmærksom på, at vi er bekymret for den planlagte ændring, og at vi fremadrettet
– som en del af samarbejdet mellem Gribskov Kommune og Gribskov Gymnasium - vil opfordre
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til, at gymnasiet bliver repræsenteret i en evt. arbejdsgruppe, der skal kigge på den kollektive
trafik i kommunen. Inden fremsendelse af brevet, skal bestyrelsen orienteres om det præcise
indhold.
9. Evt.
Dato for kommende bestyrelsesmøder:
Næste møde er mandag d. 7.september 2009 kl. 16.00
Det efterfølgende møde er torsdag den d. 3. december 2009 kl. 16.00
Referent: HC

Godkendelse:
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