
Referat af Bestyrelsesmøde nr. 70 den 3. september 2020
Afbud: Susanne Mørkeby Larsen

l. Godkendelse af dagsordenen
Bilag l: Kommenteret dagsorden
Bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev bad om at få tilføjet "Bonus til Rektor Kristoffer
Høy Sidenius" på som punkt nr. 15.
Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 69.
Bilag 2: Referat af bestyrelsesmøde nr, 69
Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet.

3. Præsentation af nyt medlem i bestyrelsen
Per Rømer, udskolingsleder på Gilbjergskolen, er blevet udpeget i stedet for Signe Gylling,
der har fået nyt job og derfor er udtrådt af bestyrelsen.

4. Nyt siden sidst - Meddelelser / Orientering
Bilag 3a: Meddelelser fra rektor
Bilag 3b_Referat af SU møde 11-06-2020
Bilag 3c: Bilag 3c_Referat afSU-møde 19-08-2020
Rektor Kristoffer Høy Sidenius orienterede om personale, corona-situationen, antal elever,
opstart med lærerne, skolestart, HF- klasser på hyttetur, udskydelse af idrætsdag, skovtur og
fodboldturnering, merarbejde, studierejser samt om, at der er sendt ansøgning om forlæn-
gelse afNordatlantisk Gymnasieklasse med 3 gennemløb mere.

Bestyrelsen tog meddelelser og SU-referater til efterretning.

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde
Intet.

6. Økonomi og bygninger / souschef Henning Carstens
Bilag 4: Status pr. 30. 8. 2020 (udleveres på mødet).
Bilag 4b_Gribskov Gymnasium investeringsramme efteråret 2020
Bilag 4c_Brev til bestyrelserne om høring om indgåelse af finansielle aftaler
Bilag 4d_Spørgeramme 2020 om indgåelse af finansielle produkter
Souschef Henning Carstens gennemgik status på økonomi, pt. ser det fornuftigt ud, men der
fortsættes med en stram økonomistyring.
Bestyrelsen tog status på økonomi til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik de senest indmeldte investeringsrammer, som på
forhånd var godkendt at bestyrelsesformand Carl-Jørgen Bindslev.
Bestyrelsen tog gennemgangen af investeringsrammer til efterretning.

Souschef Henning Carstens orienterede om status på bygningerne, herunder det nye tag
med 300 m2 solceller.

Bestyrelsen tog gennemgangen til efterretning.

Souschef Henning Carstens gennemgik spørgeramme om indgåelse af finansielle produkter.
Bestyrelsen godkendte spørgerammen om finansielle produkter.



Souschef Henning Carstens orienterede om at vi skal have en finansiel strategi, der gælder
fra l. januar 2021.
Bestyrelsen besluttede at finansiel strategi sættes på som punkt på bestyrelsesmødet i de-
cember.

7. Forslag til optagelseskapacitet for det kommende skoleår
Rektor Kristoffer Høy Sidenius foreslog at fastsætte optagelseskapaciteten til 8 STX klasser
(heraf én NGK klasse) og 2 HF-klasser. I år er det godt nok lykkedes os at oprette 9 STX
klasser, men som forårets analyse viste, tilsiger demografien at vi formodentlig fremadrettet
kun får elever til 6-7 STX klasser, l NGK og 2 HF klasser. Årets høje ansøgertal i hele
Nordsjælland skyldes til dels, at ingen har kunnet tage på udvekslingsophold i år pga. co-
rona-situationen. Økonomisk er det langt mere rentabelt, at vi optager 8 fuldt besatte STX-
klasser end 8,5 klasser.
I dette skoleår har vi i alt 25 STX klasser (hvoraf én er i Færøeme/Island) og 4 HF klasser.
Altså i alt 28 klasser på skolen. Med et optag til næste år på vil vi fortsat have 25 klaser
STX-klasser (hvoraf én vil være i Færøeme/Island og én i Grønland) og 4 HF-klasser. Altså
27 klasser på skolen, dvs. en mindre, hvilket også vil lette det nuværende pres på lokalerne.
Vi kan så altid gå en klasse op året efter, hvis det skønnes hensigtsmæssigt. Hvis søgningen
til STX i Nordsjælland bliver lige så høj som i år, så kan vi blive bedt om at gå op til 9
STX- klasser, hvilket vi i så fald bør sige ja til. Men udspillet til optagelseskapacitet er som
sagt 8 STX-klasser (heraf én NGK) og 2 HF-klasser.
Bestyrelsen fastsatte optagelseskapaciteten til 8 STX klasser (heraf én NGK klasse) og 2
HF-klasser, og godkendte at vi kan gå op til 9 STX klasser, hvis vi bliver bedt om det affor-
delingsudvalget.

8. Udbud at studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag og hf fagpakker
Bilag 5a_Studieretmngsudbud 2020-2023
Bilag 5b_Gribskov Gymnasium HF fagpakker _2020-2022
Udbudene af STX studieretninger og HF fagpakker er næsten identisk med sidste år. Vi har
fjernet informatik som valgfag, da det er meget vanskeligt at skaffe kvalificerede lærere.
Desuden er HF fagpakken med Drama B og Mediefag C blevet fjernet, da søgningen til den
har været meget begrænset.
Bestyrelsen godkendte udbuddet af studieretninger, sprogfag, kunstneriske fag og valgfag
og hf fagpakker.

9. Afrapportering af Indsatsområder 2019-2020
Bilag 6a: Afrapportering af Indsatsområder 2019-2020
Bilag 6b: Evalueringsrapport afNordqtlantisk Gymnasieklasse
Rektor Kristoffer Høy Sidenius gennemgik afrapporteringen af Indsatsområder 2019-2020.
Bestyrelsen tog qfrapporteringen til efterretning og fandt formen på afrappor tering afind-
satsområder meget anvendelig, så der fortsættes med samme format til næste år.

10. Revision af lønpolitik for chefer på Gribskov Gymnasium
Bilag 7: Lønpolitik for chefer Gribskov Gymnasium _rev. 2020.
Lønpolitik for chefer Gribskov Gymnasium er blevet revideret, således at alle uddannelses-
ledere placeres i den tekniske lønramme 36. Hierarkiet mellem souschefer og uddannelses-
ledere afspejles i lønnen.
Bestyrelsen godkendte revisionen af Lønpolitik for chefer på Gribskov Gymnasium.

11. Ideer til bestyrelsesseminarer i 2020-2021
Ideen er at bestyrelsesseminareme fokuserer på at arbejde med Gribskov Gymnasiums vær-
digrundlag samt udvikling af Strategi for 2021-2024 og indsatsområder 2021-2022.



Bestyrelsen besluttede at drøfte Gribskov Gymnasiums værdigrundlag med henblik på at
filtere/sortere værdierne på bestyrelsesseminaret i oktober. Janaurseminaret skal fokusere
på Strategi 2021-2024 og indsatsområder 2021-2022 med samme form som sidste år, hvor
det var elevrådet, der styrerede seminaret. Formand Carl Jørgen Bindslev og rektor Kri-
stoffer Høy Sidenius aftaler formen på det interne seminar nærmere.

12. Foreløbig godkendelse af klasseloftsopgørelse
Godkendelsen afklasseloftet skal først laves efter 60. skoledag, men da næste bestyrelses-
møde først er i december tages det også op som punkt på dette møde.
Vi har pt. 249 l. g STX elever fordelt på 9 klasser (inkl. NGK), dvs. i gennemsnit 27,66
elever i hver klasse. På l .HF har vi 56 elever fordelt på to klasser. Vi har derved hverken på
STX eller HF overskredet klasseloftet på 28 elever i hver klasse.
Bestyrelsen godkendte den foreløbige opgørelse af klassekvotienter

13. Års- og ferieplan 2020-2021
Bilag 8_Ars- og ferieplan 2020-2021
Bestyrelsen godkendte Års- og ferieplan 2020-2021.

14. Justering afÅrshjul
Bilag 9_Årshjul 2019- 2020 for bestyrelsen_rev. juli 2019
Bestyrelsen godkendte Årshjulet.

15. Bonus til Rektor Kristoffer Høy Sidenius
Rektor Kristoffer Høy Sidenius' kontrakt giver mulighed for at der udbetales en bonus på
20.000 kr. for en særlig indsats.
Bestyrelsen besluttede at honorere den helt særlige indsats, som rektor Kristoffer Høy Side-
nius ydede i forbindelse med de mange uforudsete opgaver, der opstod i foråret 2020 som
følge afcorona-krisen. Bestyrelsen har besluttet at bruge hele rammen, således at rektor
Kristoffer Høy Sideniusfår udbetalt 20. 000 kr.
Tillidsmand Asger Habekost bakkede op om udbetaling af bonussen, men pointerede at han
ønskede at der ikke var en bonusordning for rektor, men at det i stedet indgik den faste løn-
ramme.

Det blev aftalt at evt. udbetaling af bonus sættes på som punkt årligt på bestyrelsesmødet i
september.

16. Evt.
Intet
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