
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 72 den 4. februar 2021

Afholdt virtuelt i Teams.

Dagsorden:

l) Godkendelse af dagsordenen
Bilag l: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 71.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr. 71
Bestyrelsen godkendte referatet. Da mødet var virtuelt, underskrives referatet på næste be-
styrelsesmøde den 25. marts,

3) Nyt siden sidst - Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b: Referat af SU møde 07-01-2021
Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om corona-situationen, personale, virtuel ori-
enteringsaften, skolekomedie, FUS, HF-fagpakker, pædagogisk dag, opgavefordeling 2021-
2022, forfatterbesøg.
Bestyrelsen tog meddelelser fra rektor og referat afSU-møde til efterretning.

4) Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet.

5) APV 2020 / Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen
Arbejdsmiljørepræsentant Marina Thimm Rasmussen gennemgik den fysiske del afAPV
2020, herunder kommentarer om temperatur og træk, indeklima, belysning, støj og akustik,
arbejdsstillinger, arbejdsplads og IT-forhold, velfærdsforanstaltninger, kemiske forhold, la-
boratoriearbejde, ulykker, førstehjælp og beredskab. En hel del af de konkrete problemer,
som fremgik af kommentarerne, er blevet udbedret i nedlukningsperioden.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og overlod det videre arbejde til Arbejdsmil-
jøorganisationen (AM.O).

6) Elevtrivselsundersøgelse + UMV 2020 / Uddannelsesleder Thomas Krumholt
Uddannelsesleder Thomas Krumholt gennemgik elevtrivselsundersøgelsen og under^is-
ningsmiljøundersøgelsen, som blev gennemført i december 2020. Der er positiv udvikling i
både i forhold den faglige individuelle trivsel og læringsmiljøet som helhed.
Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og overlod det videre arbejde til undervis-
ningsmiljøudvalget, som laver en undervisningsmiljøvurdering.

7) Nordatlantisk Gymnasieklasse - status / projektkoordinator Lotte IMundus Voetmann
Projektkoordinator Lotte Mundus Voetmann orienterede om status på Nordatlantisk Gym-
nasieklasse. Vores 2.n (den første NGK klasse) havde et rigtig godt efiterår på Færøerne og
er nu godt i gang i Island, l .n (den anden NGK klasse) havde en god start, men er blevet
noget udfordrede afcorona-situationen, da vi har elever, der følger med asynkront fra Grøn-
land. Nogle elever i l .n har haft glæde afbesøgsfamilier. Der tages hånd om at skabe så
gode sociale rammer som muligt inden for de gældende retningslinjer, men der forventes
noget frafald pga. corona. Forberedelserne i Sisimiut til modtagelsen af 3. g klassen i august
er i fuld gang.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



8) Økonomi og bygninger
Bilag 4: Budget 2021
Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik status på bygninger. Den 28. januar blev der
indledende møde med Dahl og Lindhardtsen om renovering af omklædningsrummene i
idræt og udskiftning af vinduer samt kig på bjælker i fællesrummet. De er kommet med en
opsamling og der sættes nu en proces i gang i forhold til udskiftning af vinduer, renovering
afomklædningsrummene i idræt og udskiftning aftag over omklædningsrummene samt et
bud på, hvad etablering afundervisningsrum/NGK fælleslokale oven på omklædnings
rummene vil koste. Der ses pt. også på indretning af S- og H-fløjen samt udskiftning af
stole i klasselokalerne.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning og bemyndigede rektor Kristoffer Høy Side-
nius til i at gå videre med bygge- og indretningsprojekterne i henhold i henhold til deved-
tagne investeringsrammer.

Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik forventet resultat 2020 og revideret budget
2021.
Bestyrelsen tog det forventede resultat til efterretning og godkendte budget 2021

9) Investeringsrammer
Bilag 5: Gribskov Gymnasium godkendte investeringsrammer 2021-202 4_rev november
2020
I marts måned skal vi indsende investeringsrammer for perioden 2022-2025, som skal inde-
holde regnskabstal for 2020 og vores forventninger til investeringsønskeme for perioden
2022-2025.
Bestyrelsen overlod det til formand Carl-Jørgen Bindslev at godkende Investeringsrammer
2022-2025.

10) Frafaldsopgørelse
Bilag 6: Frafaldsopgørelse 2020
Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik "Frafaldsopgørelse 2020". Årets samlede fra-
fald er på 1,9%, hvilket er meget lavt. Vi skal helt tilbage til 2009 for at se noget lignende.
Bestyrelsen tog "Frafaldsopgørelsen 2020" til efterretning.

11) Drøftelse afGribskov Gymnasiums værdigrundlag
Bilag la: Gribskov Gymnasiums værdigrundlag_revision 2021 _til bestyrelsen februar 2021
Bilag 7b: Udkast værdigrundlag januar 2021
Rektor Kristoffer Høy Sidenius præsenterede tankerne bag ledelsens udkast til nyt værdi-
grundlag. Bestyrelsen drøftede udkastet.
Bestyrelsen besluttede at formand Carl-Jørgen Bindslev, Per Rømer, Oliver Kann Møller
Ali og rektor Kristoffer Høy Sidenius arbejder videre med værdigrundlaget og sender det til
bestyrelsen i starten af marts, hvorefter det skal tages op i SU, PR og elevrådet i løbet af
foråret og endelig godkendes af bestyrelsen i maj måned.

12) Bestyrelsesseminaret i marts: Strategi 2021-2024 og Indsatsområder for 2021 - 2022
Bilag 8a_Indsatsområder 2020-2021 _vedtaget
Bilag 8b_Idekatalog til indsatsområder fra bestyrelsesseminar
Bilag 8c_Strategiplan 2018-2021_revision maj 2020
Tanken er, at mål for strategi 2021-2024 og indsatsområder 2021-2022 drøftes på bestyrel-
sesseminaret den 11. marts. Der tages udgangspunkt i den nuværende strategiplan og ind-
satsområder samt idekataloget, således at der ikke startes på helt bar bund. Målet er at få



valgt klare mål for de kommende år. Rektor Kristoffer Høy Sidenius foreslog at bestyrelses-
seminaret blev gennemført virtuelt eller udskudt til maj måned.
Bestyrelsen besluttede at bestyrelsesseminaret gennemføres virtuelt men i en lidt kortere
udgave, således at det bliver holdt den 11. marts kl. 12. 20 - 15. 50. Planlægningen afbesty-
relsesseminaret overlades til ledelsen.

13)Evt.
Intet.
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