Referat af bestyrelsesmøde 15 - mandag den 7. september 2009
Ad 1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordenen blev godkendt.
Ad 2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 28/5 2009
Referatet fra bestyrelsesmødet den 28/5 2009 blev godkendt og underskrevet.
Lisbeth Larsen fik brev til trafikudvalget til gennemsyn, inden det blev sendt til kommunen.
Ad 3. Nyt siden sidst – Meddelelser / Orientering
Elevtilfredshedsundersøgelsen der blev lavet i foråret, blev udleveret, og Kirsten Jeppesen
(KI) gennemgik resultaterne.
Carl-Jørgen Bindslev (CJ) pointerede, at tilfredsheden med de sociale arrangementer er faldet
lidt siden sidste undersøgelse. Det er noget gymnasiet skal være opmærksom på ikke fortsætter, da det betyder meget for unge i dag.
KI orienterede om, at ledelsen er gået over til ny ledelsesstruktur. Den nye struktur blev præsenteret. I forbindelse med at vicerektor er aftrådt pga. sygdom, har gymnasiet nedlagt vicerektorstillingen og i stedet oprettet 2 souschef stillinger.
KI orienterede om, at Arbejdstilsynet har været på besøg op til sommerferien og at der efterfølgende kom 2 påbud. Dette er sendt videre til UBST, der har hyret et konsulentfirma, der arbejder videre med sagen. Vigtigt at der sker nedslag i købsprisen for bygningen, hvis de to påbud ikke er efterkommet, inden bygningsovertagelsen.
KI fortalte, at der startede 196 nye i 1.g elever fordelt på 7 klasser. Gymnasiet har ny/genansat 22 lærere, hvoraf de 10 er fastansatte og de resterende 12 er årsvikarer i forbindelse
med sygdom eller barselsorlov.
Louise Bechmann (LB) orienterede om, at Elevrådet har holdt fællesmøde i Kultursalen for
alle 1.g elever, som en del af introforløbet. Det ser ud til, at der er en meget større opbakning
til Elevrådet i dette skoleår.
Tutorordningen har været en stor succes, og vi har ikke været vidne til nogen mobning.
Lisbeth Larsen (LL) fortalte, at Skt. Helene Skole er blevet indviet. Gribskov Kommune har
intentioner om at bygge en ny skole som afløsning for Tofteskolen og Helsinge skole. Økonomien skal på næste års kommunalbudget.
Kommunen arbejder ligeledes på at få oprettet et ungdomshus i Gilleleje.
CJ fortalte, at de videregående uddannelser i år har oplevet en meget stor søgning, og der er
ventelister på både pædagog- og læreruddannelserne.
Rudi Pedersen (RP) orienterede om, at han ikke er tillidsrepræsentant mere, og at Lars Due
Arnov er ny tillidsrepræsentant.
Ad 4. Udbud af studieretninger 2010-2013
KI gennemgik kort forslaget til udbud af studieretninger 2010 – 2013 og baggrunden for de
foreslåede ændringer i udbuddet i forhold til indeværende år.
Forslaget blev godkendt.
Ad 5. Optagelseskapacitet 2010
KI: Vi har i indeværende skoleår i alt 21 klasser, 7 klasser på hver årgang. Den bygningsmæssige kapacitet er 24 klasser. Bestyrelsen skal tage stilling til, hvor mange 1.g klasser/1.g elever, vi maximalt ønsker at optage i skoleåret 2010-2011. Optagelseskapaciteten skal indberettes til Region Hovedstaden.
Bestyrelsen godkendte indstillingen: Optagelseskapacitet på 8 klasser / 240 elever.

Ad 6. Resultatlønskontrakt 2009-2010 – indsatsområder.
Keld Jepsen (KJ) fortalte, at rektors resultatlønskontrakten for 2008/09 havde en udmøntningsgrad på 85 %. Det meddeles Undervisningsministeriet.
KI fremlagde hovedindholdet i Undervisningsministeriets bemyndigelsesbrev og tilhørende
retningslinjer for anvendelse af resultatløn (af 10. juni 2009). Der er to obligatoriske indsatsområder: 1) studieparathed og 2) mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. Blandt de udmeldte valgfri indsatsområder foreslås indsatsområdet: Effektiv institutionsdrift.
Som institutionsspecifikt indsatsområde foreslås: Elevernes studieaktivitet.
De to valgte indsatsområder blev godkendt.
Ad 7. Økonomi – status pr. 31/7 2009
Henning Høy Carstens (HC) gennemgik kort det udsendte statuspapir. Som det ser ud for de
første 7 måneder, forventes ingen problemer med at overholde budgettet.
Ad 8. Bygningsoverdragelse – sidste nyt
- herunder administrativt fællesskab vedrørende bygningsdrift
KI gennemgik kort kørerplanen vedrørende bygningsoverdragelsen pr. 1. januar 2010. Købssummen fastsættes ud fra en betalingsevne model, og gymnasierne bliver fritaget for tinglysningsafgift i forbindelse med optagelse af kreditforeningslån.
Vi mangler dog stadig mange informationer fra Undervisningsministeriet endnu.
Herefter gennemgik KI kort oplægget om administrative fællesskaber vedrørende bygningsdrift.
Bestyrelsen bemyndiger rektor til at arbejde videre med et administrativt fællesskab efter den
skitserede model, således at der kan udformes en mere præcis beskrivelse og økonomiske
konsekvenser af modellen, som bestyrelsen efterfølgende kan tage endelig stilling til. Denne
model vil bibeholde pedelfunktionen på skolen. Dette blev godkendt af bestyrelsen.
Ad 9. Besøg af kinesisk delegation fra Jiaxing - orientering
KI orienterede kort om Kina besøget samt den underskrevne samarbejdsaftale.

Ad 10. Evt.
Der var intet under evt.
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