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Kære bestyrelsesmedlemmer 
 
Hermed følger dagsorden og bilagsmateriale til bestyrelsesmødet  
 
 

Tirsdag den 8. september 2020 kl. 17.00 i mødelokale 20 på 
Grenaa Gymnasium 

Dagsorden:   
  

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra bestyrelsesmødet den 
10/6-2020 

Materiale: Referat fra 2020-06-10 
 
 
2. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde. 

-Orientering om status for fondsansøgninger, og nødvendig tidsplan for ombygning 
af tidligere rektorboligen. 

 
 

3. Konstituering af bestyrelsen. 
VIA har udpeget en kandidat til bestyrelsen Kim Egeskov.  
Valg af næstformand.  
 

 
4. Halvårsregnskab for første halvår af 2020.  
Materiale: Halvårsregnskab, Bemærkninger til budgetopfølgning og likviditetsoversigt. 

   
 

5. Afrapportering af handleplan for skoleåret 2019-20. 
Materiale: Ledelsens rapport for skoleåret 2019-2020  
 

 
6. Handleplan 2020-21. 
Materiale: Handleplan for skoleåret 2020/2021 i henhold til GGs strategi 

 
 

7. Evt. 
 
 
Til orientering er der aftalt følgende bestyrelsesmøder i skoleåret 2020/21: 

 
Tirsdag d. 8/9-2020 kl. 17.00 

 Tirsdag d. 8/12-2020 kl. 17.00 
 Tirsdag d. 2/2-2021 kl. 17.00 
 Tirsdag d. 23/3-2021 kl. 17.00 
 Fredag d. 4/6-2021 kl. 13.00  (temamøde) 
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Mødet startede med en lille velkomst til 2 nye bestyrelsesmedlemmer: Anker Nielsen 
(elevrepræsentant) og Kim Egeskov udpeget af VIA  -  samt en kort præsentations af 
den øvrige bestyrelse. 
 
Ad.1  
Referatet fra bestyrelsesmødet d. 10/6-2020 blev godkendt og underskrevet. 
 
 
 
Ad. 2 
Rektor redegjorde for skolestart, der fortsat er præget af coronabegrænsninger. Hel-
digvis har der endnu ikke været smittetilfælde på hverken gymnasiet eller kostskolen. 
Der er startet 3 nye stx-klasser og 3 nye hf-klasser med ca. 25 elever i hver. Der blev 
også nok til at oprette 2 pre-IB klasser med sammenlagt 40 elever. Kostskolen er godt 
belagt, så der er lejet værelser på campus og en lejlighed.  
 
Gymnasiet savner nogle kulturskabende aktiviteter på tværs af alle årgange og retnin-
ger, men det er ikke muligt lige nu. 
 
Der er fortsat tilslutning fra bestyrelsen til ombygning af rektorboligen. Billedkunst har 
flyttet de fleste ting fra bygningen, så ombygningen kan foregå i foråret. En udvidelse 
af kostskolen med en ny punktbygning vil tidligst blive i 2022   -   her skal søgemøn-
stret til kostskolen følges og analyseres nøjere i den mellemliggende periode. Ligele-
des skal behovet for fællesarealer og køkkenkapacitet undersøges. Hertil kommer at 
det generelle rekrutteringsgrundlag til gymnasiet bør undersøges. 
 
 
 
 
Ad. 3 
Trine Lumbye har af arbejdsmæssige årsager været nødsaget til stoppe i bestyrelsen. 
Bestyrelsen foreslår at Thomas S. Lind (student fra Grenaa Gymnasium) indtræder i 
bestyrelsen. Thomas S. Lind er bosat i Grenaa og afdelingsleder i Syddjurs Kommune. 
En person med meget stort kendskab til ungdomsmiljøer. 
 
Anne Marie Pahuus blev hurtigt valgt som ny næstformand uden modkandidat.    
 
 
 
Ad. 4 
Poul Erik gennemgik halvårsregnskabet, og det ser pænt ud med et overskud på 2,40 
mill. kr. I efteråret er tilskuddet lavere end i foråret p.gr.a UVM´s måde at udbetale til-
skuddet på. Det opdaterede budget viser et overskud på 589.000 kr. Der er i efteråret 
afsat midler til isolering i kemilokalerne, indretning af læsevejlederkontor, automatik på 
yderdør og vindfang og bedre møblering af læsesalen. 
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Gymnasiet har kun gule lån i UVM´s opgørelse. Knap halvdelen af belåningen skal 
låneomlægges i enten 2021 eller 2022. Hvis renten skulle stige så kan løbetiden for-
længes på disse lån, da restløbetiden er ca. 20 år. Den samlede ydelse på lånene vil 
dermed kunne være nogenlunde konstant.  
 
 
 
 
Ad. 5 
 
Rektor gennemgik fravær i timerne og fravær af skriftlige opgaver. Opfølgningen er 
lagt om i forhold til tidligere, hvor det nu er den enkelte uddannelsesleder, der følger 
op på hver sin uddannelse. IB har stort fravær. IB´ernes valgstruktur gør, at de har 
mange huller i skemaet, og det frister let til pjæk. Der er nok mere disciplinering, når 
man bor hjemme hos mor og/eller far.  
 
Gennemførelsen af en adgangsgivende eksamen på stx og hf ligner meget tallene fra 
de foregående år. Der er forholdsvis mange IB´ere, der er faldet fra. 
 
Eksamensresultaterne ligger lavt i forhold til landsgennemsnittet, men ikke i forhold til 
de socio-økonomiske referencer. 
 
Der har været rigtig mange klager over IB-eksamensresultaterne. Efter justering er de 
stort set landet ligesom de plejer.  
 
SSO gik rigtig pænt, og SRP gik også godt med en ny afsluttende mundtlig eksamen. 
 
Optag på de videregående uddannelser viser, at gymnasiet især optager til professi-
onsuddannelserne, men også en pæn andel tager en universitetsuddannelse. 
 
 
Pædagogsike mål: 
 
Formativ feedback fortsætter og justeres efter indhøstede erfaringer. Grundlæggende 
har eleverne en karakterfri hverdag. 
 
 
Professionelle læringsfællesskaber  -  ligger i forlængelse af tidligere projekter KLEO 
og ROK. Projektet blev sparket godt i gang af ekstern oplægsholder men afbrudt 
p.gr.a. af corona. 
 
 
Novo-projekt har fået indrettet et science-rum til Play, Passion, Purpose. Projektet er 
blevet udbygget med et sideprojekt ”Shadows”   -   der skal i dette projekt udvikles IT-
programmer. 
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Desværre er man ikke kommer i mål med GRUS på TAP-siden p.gr.a. corona. Coro-
na-situationen har betydet nye arbejdsrutiner for denne gruppe som er implementeret 
flot. 
 
 
Ad. 6 
 
Der vil blive arbejdet videre med formative samtaler.  
Desuden vil vi gerne relancere professionelle læringsfællesskaber i år og dreje det 
over i digital uddannelse og dannelse. 
 
Af øvrige samarbejdsrelationer kan bl.a. nævnes: Tænketank i Syddjurs, øget samar-
bejde med Auning Skole, Uddannelsesforum i Norddjurs, Røgfri skole. 
 
På mandag d. 14/9-2020 overrækkes grønt flag af borgmesteren.  
 
 
Ad. 7 
 
Rektor fik opbakning til at fastholde den nuværende kapacitet på gymnasiet, der skal 
indberettes til Region Midt: 

• Stx: 4 klasser 

• Hf:  3 klasser 

• IB:  3 klasser 
 
Ligeledes var der opbakning til at justere udbuddet af studieretninger: 

• Bio A  og Kem B afskaffes, da søgningen i alle årene har været meget lille. 

• De sproglige studieretninger samles i Eng A og latin C med mulighed for, at 
vælge fransk, tysk eller spansk på A-niveau. 

 
De øvrige studieretninger forbliver uændret. Ændringerne vil også blive hørt på det 
kommende PR-møde. 
 
 
 


