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Kære bestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmøde  
 
 

T 
tirsdag den 11. december 2018 kl. 17.00 i mødelokale 20 på 

Grenaa Gymnasium 
 
 
Der bliver serveret julefrokost kl. ca. 19. 
 

 
Dagsorden og referat 

 
 
1.  Opfølgning af beslutninger fra sidste møde og siden sidst (10.kl. i Grenaa, 
samarbejde med Norddjurs Kommune, Bustransport til og fra gymnasiet, kort 
præsentation af den nye konstellation af ledelsen på Grenaa Gymnasium)  
 
2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. sep-
tember 2018 

Det udsendte referat af sidste møde skal underskrives og godkendes endeligt. 
 

3. Beslutning om optagelseskapaciteten for skoleåret 2019/2020.    
Ledelsen indstiller at det indberettede udbud på 4 STX klasser, 3 HF klasser og 3 IB klas-
ser fastholdes. 

 
4. Drøftelse og vedtagelse af budget 2019 

Budgetterne er hørt i Samarbejdsudvalget, og i Pædagogisk Råd. Et flertal af SU 
medlemmerne og ledelsen er mest positive overfor udspillet i budget a, og derfor 
var dette udgangspunktet for fremlæggelsen i Pædagogisk Råd. 
Siden disse budgetter blev udarbejdet er Finanslov 2019 blevet forhandlet færdig 
og på denne er der afsat 500.000 kr. til Grenaa Gymnasium hvert år i årene 2019-
2022, som en del af en pakke til små gymnasier i udkanten. 
 
Materiale: Budget 2019 incl. noter (udsendt) 
 

5. Orientering om likviditeten p.t.  
Som vanligt er der en oversigt klar til bestyrelsen om udviklingen i likviditeten. 
Materiale: Oversigt over likviditetsudviklingen  
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6. Strategi for Grenaa Gymnasium 2018-2022 
Strategigruppen har arbejdet med temaer for den kommende strategi og har i den-
ne proces inddraget Grenaa Gymnasiums personale og elever. Deres input er ta-
get med i skriveprocessen, som har dannet grundlaget for den strategi, der nu skal 
diskuteres og vedtages i bestyrelsen. 
 
Materiale: Strategifolder 2018-2022  

 
7. Godkendelse af Grenaa Gymnasiums Informationssikkerhedspolitik 

Gymnasiet skal have en informationssikkerhedspolitik, som skal godkendes af 
gymnasiets bestyrelse.  
 
Materiale: Informationssikkerhedspolitik til godkendelse 
 

8. Godkendelse af ferieplan, klasseloft, tiltrædelsesprotokol (vilkår for revision), 
bestyrelseshonorar og forretningsorden 
Materiale: Dokumenter vedr. klasseloft, tiltrædelsesprotokol, vilkår for revision, be-
styrelseshonorar og forretningsorden er vedlagt. 

 
9. Eventuelt 
 
 
Referat:    Afbud fra Emma S.V. Hougaard og Silje R. Rasmussen 
 
Ad. 1 
 
Grenaa Gymnasium har budt ind med at stille lokaler til rådighed for 10. klasse, men pga. 
lovgivningen må gymnasiet ikke drive 10. klasse. Både kommunen og en erhvervsskole får et 
særligt tilskud, hvis en erhvervsskole overtager driften af 10. klasse, og derfor vil Norddjurs 
Kommune overlade driften til Viden Djurs. Grenaa Gymnasium kommer til at deltage i et råd, 
der skal se på samarbejdet mellem 10. klasse og alle ungdomsuddannelser. 
 
Den nuværende busdrift fortsætter skoleåret ud. Der etableres uddannelsesruter, og Nord-
djurs Kommune indsætter i begrænset omfang erstatninger for de nedlagte regionsruter. Må-
ske kan der ske en kobling mellem elevtransporten til den nye overbygningsskole på Katte-
gatskolen og elevtransporten til ungdomsuddannelserne.  
 
Den nye ledelsesstruktur med 3 uddannelsesledere, en planlægningsleder og en økonomile-
der er kommet godt i gang. Der er mere fokus på de enkelte uddannelser med hver sin leder  
- f.eks er elevfravær knyttet direkte til de enkelte uddannelsesledere. Desuden er der fokus 
på en samlet teamledelse for de ting, der går på tværs.  
 
 
Ad. 2 
Mødereferatet fra d. 4/9-2018 blev godkendt og underskrevet. 
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Ad. 3 
Regionen ønsker kapaciteten sat ned. Grenaa Gymnasium valgte frivilligt at byde ind med at 
gå ned fra 5 STX-klasser til 4 STX-klasser. Man kan til enhver tid søge om at få det hævet 
igen. Beslutningen om kapacitetnedsættelsen for 2019/20 blev endelig godkendt af bestyrel-
sen.  
 
 
Ad. 4 
Det er kun budget a, der er forelagt bestyrelsen. Budgettet viser et overskud på ½ mill. Kr. 
efter den seneste ændring til finansloven. Budgetoverslagene for 2020 og 2021 viser under-
skud, men hvis omprioteringsbidraget afskaffes, så vil det pynte godt.  
Der er brugt en regionsprognose for STX-elevtallet for det kommende år, modsat tidligere, 
hvor der har været regnet med sidste års optag. Regionsprognosen regner med at en falden-
de andel går på STX, selvom regeringens målsætning på minimum 30 % i 2025 er opfyldt i 
Norddjurs Kommune. Ser man på elevgrundlaget i 8. årgang på Ørum, Vestre og Kattegat, 
så viser det faktisk et svagt stigende elevgrundlag frem til 2025. De økonomiske fremskriv-
ningerne afhænger meget af om klasserne er fyldte eller ej.  
 
Løn: Da budgettet bygger på 2 klasser mindre er der indregnet 4,7 lærerårsværk færre, men 
ellers er der indregnet løn til fastansat personale incl. OK18-stigninger. Situationen tages op i 
marts måned, når optagelsestallene til august 2019 er kendt.  
 
Øvrige omkostninger: Reduceret med godt ½ mill. kr., hvilket betyder, at der ikke er afsat no-
get til større reparationer ud over maling. 
 
Det forventede overskud på ½ mill. kr. betyder at likviditetsvirkningen bliver nul. Om ca. 2 år 
skal der tages stilling til likviditetsvirkningen af den ændrede ferielov. 
 
Anne Marie vil se på om der kan laves en skrivelse/henvendelse til pressen om 2 % omprio-
teringsbidraget - set som repræsentant fra en aftagerinstitution.  
 
Ad. 5 
Likviditetsopfølgningen ser fin ud. Likviditeten har ikke på noget tidspunkt været under 10 
mill. kr.  
 
Ad. 6 
 
I forbindelse med udarbejdelsen af strategien er der indhentet input fra både medarbejdere 
og elever. Dette har ledt til en strategi er inddelt i 4 overskrifter: 

 Motivation, løfteevne og faglig kvalitet 
 Det globale i det lokale 
 Interaktion med omverden 
 Demokratisk dannelse -  Èn skole for alle 

 
Kommentarerne fra bestyrelsen var:   
I forhold til punktet Interaktion med omverden:  
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 kostskolen er lidt isoleret og vil gerne have besøg af klasserne. Kostskolen vil også 
gerne have besøg af byens borgere (er senere blevet iværksat til d.23.2.) 

 
 Det er vigtigt at medarbejderne kan genkende strategien. Dette skal ske gennem le-

delsens kommunikation gennem udvalg og operationalisering gennem handleplan. 
 

 
Anne Marie sender nogle stilistiske rettelser til Helene, men ellers er strategien vedtaget af 
bestyrelsen.  
 
Ad. 7 
Den udarbejdede Informationssikkerhedspolitik tager udgangspunkt i en standardskrivelse, 
men er tilpasset Grenaa Gymnasium. Det er bestyrelsen, der har det endelige ansvar for da-
tasikkerheden.  
Gymnasiet er godt på vej -   f.eks er alle databehandleraftaler på plads. Medarbejderne ud-
dannes via månedligt awareness program. Der mangler retningslinjer som skal anføres i en 
”artikel 30 erklæring”   -  f.eks regler for sletning af data.  
Det undersøges om vores DPO kan redegøre for gymnasiets datasikkerhed på mødet i fe-
bruar. 
  
Ad. 8 
Ferieplanen er rundsendt og godkendt (mangler dog høring i pædagogisk råd, så eventuelle 
ændringer kommer muligvis i bestyrelsen igen). 
 
Klasseloftserklæringen er rundsendt til bestyrelsen og godkendt på mødet. 
 
Tiltrædelsesprotokol (Vilkår for revision) er rundsendt til bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Det er kun formand og næstformand der modtager honorar. Der ydes kørselsgodtgørelse 
efter statens regler (lav takst). Formanden får det max tilladte beløb. (Der er et problem, hvis 
elevtallet falder til under 500 årselever.) 
 
På mødet blev der underskrevet en ny forretningsorden. I forhold til den gamle, er det blot 
vicerektorstillingen, der er skrevet ud. 
 
Ad. 9 
 
Orientering om at bestyrelsen skal stå som ”reelle ejere” i CVR-registeret. 
 
Herefter en uformel snak om bestyrelsesarbejdet: bestyrelses årshjul, sparring for ledelsen, 
kortere/længere møder, evaluering af bestyrelsesarbejdet (se det hele lidt fra oven). Besty-
relsesarbejdet og et årshjul for dette tages op på mødet i februar.  
 
 
 
 


