Til skolebestyrelsen___Helsinge den 5

Referat af bestyrelsesmøde 7 - mandag den 12. december 2007
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 30/10
2007
Referatet blev godkendt og underskrevet.
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
- Lisbeth Larsen orienterede om, at Gribskov Kommune har besluttet, at der de
næste 2 år kun vil være 10. klasser på Gilleleje Skole.
- Kirsten Jeppesen (KI) orienterede om, at Gentofte Ejendomsservice havde vundet
rengøringslicitationen. Det hidtidige rengøringspersonale overføres til det nye firma,
der starter 1/1 2008.
- KI orienterede om kantineforpagtningen, hvor Claus og Mariann Jacobsen bliver
de nye katineforpagtere. Claus og Mariann starter ligeledes 1/1 2008.
- KI orienterede endvidere om, at Nina, 3y og Julius, 3x er gået videre ved
henholdsvis biologi- og fysikolympiaden. De er begge i finalen, der finder sted i
foråret 2008.
Ad 4. Budget/regnskab 2007
Økonomiinspektor Henning Høy Carstens udleverede bilag og gav en kort status
over Budget/regnskab 2007
Ad 5. Budget 2008
Budget 2008:
KI orienterede om møde i Undervisningsministeriet vedrørende overgangsordning.
Mødet resulterede i, at overgangsperioden for Gribskov Gymnasium bliver 7 år evt.
men en forkortelse til 6 år, hvis elevtallet stiger mere end forventet. Den forlængede
overgangsperiode betyder dels, at det varer 7 år, inden vi er tilpasset (dvs. nede på)
det gennemsnitlige landstaxameter og dels, at Gribskov Gymnasiums
udligningsforløb forøges. Samlet set vil vi i løbet af den 7-årige overgangsperiode
modtage ca. 13 mill.kr. i udligningsbeløb.
Henning Høy Carstens udleverede nyt bilag vedr. Budget 2008 og kommenterede
det. Spørgsmål til enkeltposter blev besvaret.
Bestyrelsen har foreløbigt taget budget 2008 til efterretning.
Medarbejderordning:
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Forslag til medarbejderordning blev drøftet. Bestyrelsen understregede, at det er
vigtigt at en medarbejderordning er for medarbejdere og ikke bruges til fx
undervisning. Medarbejderordningen rettes til i overensstemmelse hermed.
Bestyrelsen besluttede at godkende den foreslåede beløbsramme. Den endelige
beløbsramme afventer konkrete tilbud.
Medarbejderordningen forelægges efterfølgende for medarbejderne, dels i SU og
dels i PR, med henblik på en stillingtagen til mulighederne.
Bestyrelsen gav bemyndigelse til bestyrelsesformand og rektor til fortsat dialog og
beslutning vedrørende ordningen.

Ad 6. Mål og handlingsplan
KI kommenterede kort det reviderede udkast. Elevrådets bidrag følger senere.
Bestyrelsen godkendte udkastet i den foreliggende form, og gav rektor
bemyndigelse til at godkende elevrådets bidrag.
Ad 7. Mødedatoer for foråret 2008
Følgende mødedatoer blev fastlagtt:
Mandag den 5. marts 2008 kl. 16
- efterfølgende ændret til mandag den 31. marts 2008 kl. 16.30
Mandag den 21. april 2008 kl. 16
Tirsdag den 10. juni 2008 kl. 16.

Ad. 8. Evt.
Carl-Jørgen Bindslev henviste til tidligere udbudte kurser for
bestyrelsesmedlemmer. Der afventes udmelding om kurser i 2008.
Keld Jepsen orienterede om materiale tilsendt fra bestyrelsesforeningen (artikler og
mødereferater).
Rudi Petersen foreslog, at lønpolitik tages op i forlængelse af personalepolikken på
et senere bestyrelsesmøde.
Nina Vindegaard Grønberg orienterede om elevrådets organisering.
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Kirsten Jeppesen
25. marts 2008

Godkendt:
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