
Til skolebestyrelsen___Helsinge den 5

Referat af bestyrelsesmøde 8  -  mandag den 31. marts 2008
 
Afbud: Lisbeth Larsen og Morten Dahl Lützhøft
 
 
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
- KI orienterede om, at antallet af 1.g ansøgere pr. 15/3 2008 var 214 – det største antal 
i skolens historie. Det reviderede bilag ”Udvikling i samt fremskrivning af 
ansøgertallet til Gribskov Gymnasium” blev udleveret og kommenteret.
Medarbejderordningen var blevet positivt modtaget af medarbejderne. En evt. 
videreførelse af ordningen tages op i bestyrelsen om et år.
- Andreas Elkjær fortalte, at 31 elever var indskrevet til den kommende 10. klasse på 
Gilleleje Skole, hvilket samlet set er færre end sidste år (Tofteskolen + Gilleleje 
Skole), men betydeligt flere end forventet.
Nina Vindegaard Grønberg fortalte, at der ikke havde været elevdemonstrationen eller 
–blo-kader i forbindelse med besparelserne på Finanslov 2008. 
 
Ad 4. Orientering om resultatlønskontrakt
Keld Jepsen orienterede om resultatlønskontrakten for rektor Kirsten Jeppesen. 
Kontakten blev godkendt.
                      
Ad 5. Gribskov Gymnasiums personalepolitik
Der var enighed om, at medarbejderordningen skal fremgå af personalepolitikken, da 
personalepolitikken er vigtig i forhold til såvel skolens profilering som rekruttering af 
nye medarbejdere. Personalepolitikken blev godkendt med ovennævnte tilføjelse. Den 
lægges på skolens hjemmeside.

 
Ad 6. Årsrapport 2007 v/ Bo Madsen, PriceWaterhouseCoopers
Bo Madsen gennemgik Årsrapport 2007 og Revisorprotokollatet til Årsrapporten og 
besvarede spørgsmål. Der var tilfredshed med årsrapporten og resultatet.
Bestyrelsen godkendte og underskrev Årsrapporten og Revisorprotokollat 2007.
 
Ad. 7. Kort orientering om bevillingsgrundlaget i 2008 

http://www.gribskovgymnasium.dk/Bestm8-31-03-08.htm (1 of 2) [20-11-2009 10:26:00]



Til skolebestyrelsen___Helsinge den 5

Økonomiinspektor Henning Høy Carstens fortalte, at den endelige udmelding om 
Budget 2008 ikke var kommet endnu, da Finanslov 2008 endnu ikke var vedtaget.
HC udleverede om kommenterede Budgetsimulering 2008. Det samlede foreløbige 
budget er på 40.619.115 kr.. HC understregede, at der er tale om et foreløbigt budget, 
der kan ændres ved den endelige udmelding fra Uvm.
 
Ad 8. Evt.
Næste bestyrelsesmøde, der er fastsat til den 21/4 2008 flyttes til midten eller 
slutningen af maj 2008.
Keld Jepsen omtalte et bestyrelseskursus den 7-8.april 2008 samt en web-undersøgelse 
om bestyrelsesarbejdet, der findes på Bestyrelsesforeningens hjemmeside.
 
 
Kirsten Jeppesen
20. maj 2008 
 
 
Godkendt:
 
 
 

 
 

http://www.gribskovgymnasium.dk/Bestm8-31-03-08.htm (2 of 2) [20-11-2009 10:26:00]


	www.gribskovgymnasium.dk
	Til skolebestyrelsen___Helsinge den 5


