Ekstraordinært bestyrelsesmøde onsdag den 10. juni kl 16.30.
Dagsorden:
1. Orientering om gymnasiet i en coronatid

2. Beslutning om Ombygning af tidligere rektorbolig til kollegieværelser som følge af stigende søgetal
til IB og HF
3. Konstituering af bestyrelsen – ny næstformand – Trine er stillet som forslag og der er ikke
indkommet andre forslag.
4. Farvel til Finn – forslag til at indsætte Trine på den udpegede post. Der skal tiltræde en ny
repræsentant fra VIA
5. Evt.

Referat:
Afbud fra: Jakob Hørlyk, Per Søjmark, Trine Lumbye, Bjarke Enevold

Indledningsvis blev bestyrelsesreferatet fra det virtuelle møde d. 24/3-2020 godkendt og underskrevet.
Ligeledes blev referatet fra bestyrelsesmødet d. 4/2-2020 underskrevet.
Ad. 1
HBK orienterede om at gymnasiet befinder sig i ”mellem coronatiden”. Nødloven gælder stadig frem til 1/82020. Den 20. april fik afgangseleverne lov til at komme tilbage på gymnasiet - med egne indgange,
opdelte toiletter og hver klasse fordelt i 2 - 3 klasseværelser. For et par uger siden fik så resten af eleverne
lov til at komme ind på skift. Der er stadig skærpede krav til hygiejne - f.eks. skal der sprittes af.
Vi har fundet ud af, at man godt kan undervise virtuelt. Vi var heldige, at gymnasiet allerede havde startet
på TEAMS inden corona. Der har været rigtig god kollegial hjælp til at få delt tips med hensyn til brugen af
TEAMS. Udviklingen gik hurtigt mod mere synkron virtuelt samvær med eleverne - men alle savner den lidt
mere nære kontakt.
Der er gjort tiltag til kompensering i forhold til dem der underpræstere i online undervisningen. Fortsætter
elever har samtaler og prøver. Afgangseleverne har haft reduceret antal prøver til eksamen, men
kompenserende undervisning i stedet for.
Mange IB elever tog hjem. Kun 11 kostelever blev tilbage på kostskolen. Der foregår stadigvæk
undervisning både virtuelt og fysisk på samme tid.
Fra elevside blev der givet udtryk for at overgangen til TEAMS gik let - det var svære at vende sig blandet
virtuelt/fysisk på én gang. Fra lærerside er der frygt for, om alle elever er med - eller der er nogen, der

bliver tabt. Mange elever slukker for kameraet - det gør det lidt upersonligt. Det kan være hårdt for alle at
glo ind i skærmen en hel dag.
Afslutningsfest for studenterne og dimission er endnu ikke på plads, da regelgrundlaget ikke er endeligt
afklaret.

Ad. 2.
Der er mange nye IB-ansøgere, og de har bekræftet, at de vil komme. Der mærkes en stigende søgning af
udenlandske elever med dansk baggrund.
Den bedste pædagogiske løsning er selvfølgelig et nyt punkthus lige ved den nuværende kostskole. Det
kostede 6,8 mill. kr. i 2015 og koster nok 8 mill. kr. i dag. Driftsøkonomisk er det svært at få det til at hænge
sammen.
Ombygningen af den gamle rektorbolig kan nok gøres for 2 mill. kr., når der tages hensyn til indretning af
værelserne.
Efter udsendelse af dagsordenen er der kommet en ny mulighed. Gymnasiet kan leje 10 dobbeltværelser på
Campus til 4.000 kr. pr. mdr.
Aktuelt er værelseskapaciteten overbooket med 14 elever.
Fra bestyrelsens side blev der givet udtryk for, at økonomien i ombygningen af den gamle rektorbolig ser
fornuftig ud. Men også at muligheden for at bygge nyt skal undersøges nærmere, hvor finansieringen sker
(delvist) via fondsansøgninger.
Fra lærerside er der bekymring for, at billedkunst/design mister deres hus. I den sammenhæng er det fint,
at processen tager et år, så løsninger for billedkunst og design kan findes.
Bestyrelsen gav deres tilslutning til at leje sig ind på Campus for skoleåret 2020/21. Mulighederne for
fondsansøgninger med henblik på at bygge nyt undersøges i efteråret. Bestyrelsen gav principiel tilslutning
til ombygning af den gamle rektorbolig i foråret 2021.

Ad. 3 & 4.
Trine Lumbye er ansat i SKAT i Herning. Hun vil gerne fortsætte som supplerende medlem af bestyrelsen.
Trine er foreslået som næstformand, og formanden har ikke modtaget andre forslag.
VIA skal udpege et nyt medlem - men gymnasiet har ikke modtaget nogle forslag. Det må gerne være en
med kendskab til læreruddannelsen. Det kunne give indblik i hvad der rører sig på uddannelsen på
landsplan.
Da Trine Lumbye ikke længere repræsenterer VIA, besluttede bestyrelsen at udsætte besættelsen af
næstformandsposten til næste møde således, at hele bestyrelsen har mulighed for at blive inddraget. I den
forbindelse tages også forudsætningerne for konstitueringen op. Det er vigtigt med mest mulig diversitet i
bestyrelsen.

Ad. 4 - Farvel til Finn:
Formanden sagde tak til Finn Pedersen for mange års tror tjeneste og tak for godt samarbejde - både
som formand og siden hen næstformand. Tak for dit store arbejde i forbindelse med opstarten af den nye
bestyrelse i forbindelse med overgangen til selveje. Vi har været helt enige i at bakke gymnasiets ledelse
op. Rektor fulgte op og sagde tak for, at man altid kunne ringe til dig og få sparring og din opbakning.
Finn sagde også tak til den øvrige bestyrelse for indspark og opbakning - bestyrelsen skal jo både være
påholdende og kunne træffe strategiske beslutninger.

Ad. 5
Der arbejdes på fælles pressemeddelelse om røgfrie skoler på tværs af N. P. Josiassens vej. Der er også
fælles interesser i at få Grenaa til at være en god uddannelsesby - herunder at få gode
transportforbindelse til og fra Grenaa.

Også tak til de 2 elevrepræsentanter i bestyrelsen. De stopper nu, da de jo får huer på i år.
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