
 
 
 
 

 
 
 

Bestyrelsesmøde 
 

Tirsdag den 4. september 2018 
Grenaa Gymnasium 

 
Dagsorden/referat. 

 
Fraværende med afbud: Niels Erik Iversen 
 
Christina Busk bød velkommen til såvel gamle som nye medlemmer. 

 
1. Opfølgning af beslutninger fra sidste møde 

Sidste ordinære møde var temabestyrelsesmødet den 22. juni 2018, hvor temaet 
var ”Digital Dannelse”. Det var særdeles spændende oplæg af professor Jeppe 
Bundsgaard som gav anledning til megen refleksion. 
 
Christina påpegede at sommermødet havde været spændende og relevant og ex 
givet anledning til drøftelse af anvendelse af mobiltelefon m.v. 
 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde 
Det udsendte referat af sidste møde skal underskrives og godkendes endeligt 

Materiale: Referat af temabestyrelsesmødet (vedlagt) 
 

Dette skete 
 

3. Status. Herunder elevtal, kostskolen og høring om 10klc. 
  Helene Bendorff Kristensen redegjorde for de nye søgetal samt for kostafdelin-

gen, (som er fyldt). 
        Grundet kommunens dårlige økonomi er 10 KlC i spil (ændring af hele skolestruk-

turen) og VID og GG har budt ind med henholdsvis ”fusion” og ”husning”. Der er 
flere muligheder i spil men erfaringen viser, at et selvstændigt 10 KlC giver det 
bedste udbytte for eleverne. 
Bestyrelsen sagde ja til at IB faget ”Sport and Health” (vigende tilslutning) erstat              
tes af ”Environmental systems and Societies” 

 
4. Strategiproces – bilag ”Strategi 2015-18” 

Input til identificering af særlige udfordringer / muligheder 
Nedsættelse af strategiudvalg 
 

Christina anførte at medarbejderne var godt inddraget i sidste strategiproces og det var 
meget kvalificerende. Det var dialogbaseret. Der bør nu nedsættes et strategiudvalg til 
såvel proces, opsamling og design af strategien.  
De kommende fokusområder skal være med udgang i strategien 
 
 



 
 
 
 

 
 
 

Ordene til input til strategien er (efter arbejde 15 minutter i bestyrelsesgrupper): Faglig-
hed; undervisningsformer; Bedre integration af de 3 uddannelser; særlig GG ånd; social 
trivsel op; stor indflydelse som elev; socialt og fagligt sikkerhedsnet; også ”midten” skal 
løftes; fysiske rammer et uudnyttet potentiale; brug byen mere og festivals.  
 
Der skal nedsættes et udvalg som formulerer udkast til strategiplan (Christina, Finn, Tri-
ne, Per og Helene). 
 
Dernæst præsenteres startegien for ansatte. (Senere fastlagt til 8. oktober kl 14-17. 

 
5. Økonomisk status – kort update.  
  Materiale: økonomisk oversigt med kort side med fokuspunkter 
 

Tabel viste likviditet som fortsat er god. Der bliver et mindre overskud i år (ca 
400.000 kr) – dette går over i et underskud i 2019 på ca ½ mill.  
Dette blev godkendt af bestyrelsen.  

 
6. Afrapportering af handleplan for Grenaa Gymnasium 2017-2018. 

  Materiale: Afrapporteringen for 2017-2018. 
 
Helene gennemgik afrapporteringen, hvorefter ledelsen forlod mødet. 
Den øvrige bestyrelse besluttede at udmønte lokallønskontrakten med 90%. 
Inden 1 oktober skal der være indgået en ny lokallønskontrakt. 
 

7. Handleplan 2018-19. 
Materiale: Kort oversigt over årets fokuspunkter, som i december justeres 
efter strategien. 
 

Der mangler som grundlag en ny strategiplan. Men gode nøgleord bør være: Løf-
teevne, Feedback i stedet for karakterer, digital dannelse, teamsamarbejde med 
fokus på enkelte elev, medarbejderudviklingssamtale med observation og feed-
back; IB 360 graders eftersyn.  

 
 

8. Eventuelt 
 
 

Næste års mødeplan: Tirsdag 4/9 2018 kl. 17.00 (Strategiproces – måske   
forlænget møde) 

  Tirsdag 11/12 2018 kl. 17.00 
  Tirsdag 05/2 2019 kl. 17.00 
  Tirsdag 19/3 2019 kl. 17.00 
   Fredag 3/5 2019 kl. 13.30 (temamøde)  

 
 


