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Dagsorden og referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 6. september 2022 kl. 17.00 i 
mødelokale 20 på Grenaa Gymnasium 
 
Dagsorden:   

  

1. Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer -  

 

2. Godkendelse og underskrivelse af referat fra temadagen d. 1/6-2022. 

Materiale: Referat fra 2022-06-01 - Eftersendes 

 

3. Orienteringspunkter og opfølgning af beslutninger fra sidste møde. 

• Orientering om antal elever på alle uddannelser, samt ansatte. 

• Eksamensresultater 2022 

• Status på byggeri og finansiering 

 

4. Bestyrelsens opgaver og ansvar  

Materiale: Materiale til bestyrelser fra UVM, udsendt til institutionerne d.27.6.22  

Fokus på: Bestyrelsens og STUKs lovbestemte rolle og ansvar. Resten af publikation 

gennemgås ved senere lejlighed. 

 

5. Halvårsregnskab for første halvår af 2022.  

Materiale: Halvårsregnskab, Bemærkninger til budgetopfølgning og likviditetsoversigt. 

Eftersendes 

 

6. Strategi 2023-2027 

Det Fælles… 

Materiale: Udkast til strategi- Eftersendes i uge 35, se også referat. 

7. Evt. 

I skoleåret 2022/23 er der aftalt følgende bestyrelsesmøder: 

 Tirsdag d. 6/9-2022 kl. 17.00 

 Tirsdag d. 6/12-2022 kl. 17.00 

 Tirsdag d. 7/2-2023 kl. 17.00 

 Tirsdag d. 21/3-2023 kl. 17.00 

 Fredag d. 2/6-2023 kl. 13.00 (Temadag) 
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Referat af bestyrelsesmøde  

Afbud: Kim Jacob, Sofie og Laust. 

Ad. 1 

Velkommen til nye bestyrelsesmedlemmer: Louise Høeg og Christine Storgaard. Alle præsenterede 

kort sig selv. Herefter orienterede formanden kort om bestyrelsens arbejdsmåde  -  der holdes 

formøder mellem rektor og formandskabet som sætter dagsorden. Eleverne kunne desværre ikke 

deltage i bestyrelsesmødet pga. studietur, men elevernes input til bestyrelsesarbejdet er vigtig. 

Ad.2 

Det udsendte referat fra d. 1/6-2022 blev godkendt og underskrevet. 

 

Ad.3 

Klassetal: 

Helene orienterede om de aktuelle klassetal: 

STX:   1.stx: 75 

2.stx: 57  

3. stx: 65 

HF:   1.hf: 49  (Ansøgertallet så skidt i starten, men heldigvis kom der nogle flere.) 

2.hf: 40   (Desværre har vi oplevet et stort frafald i forbindelse med oprykningen til  

                 2. HF.) 

IB: Pre-IB:  59 

 IB1: 95    

IB2: 83  (Der har været noget frafald i forbindelsen med oprykningen fra IB1 til IB2,          

                men også elever der afslutter deres uddannelse andre steder i Verden.) 

 

Samlet er der 523 elever på gymnasiet og heraf bor 224 elever på kostskolen. Der er også kommet 

flere kostelever i 1.hf og 1.stx   -   det er meget positivt. Der er afvist mange IB-ansøgere pga. 

manglende kostskolekapacitet. Der er også oplevet større søgning til kostskolen fra elever med 

tilknytning til Danmark. 

Formand:  IB er nu lige så stor som stx  -   men IB skal ikke udbygges mere for at bevarer balancen 

mellem uddannelserne.  
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Eksamensresultater: 

STX: 7,62  (7,5 i 2021) 

HF: 5,9  (6,4 i 2021) 

IB: 30,6  (32 i 2021 ) Kun 1 elev fik ikke et Diplomabevis. 

Herefter fulgte en gennemgang af UVM´s statistik  med sammenligningstal   -  tallene er fra 

skoleåret 2020/2021, da årets resultater ikke er klar i UVM´s statistik endnu. Generelt er tallene 

for IB begrænsede, da der mangler datagrundlag. 

Byggeri: 

Det forventes at byggeriet starter i næste uge. Projektet bliver lidt dyrere end planlagt, da 

entreprisesummen lyder på 9,6 mill. kr. excl moms. 

Der var møde med Nykredit i går (5/9-2022). Mødet forløb godt og der er formodning om, at det 

lykkes at få finansieringen på plads. 

Projektet skal stå færdig 4/8-2023 jf. kontrakten. 

Diverse: 

UVM har netop udskudt fristen for kapacitetsfastsættelsen for de enkelte gymnasier.  

 

Ad.4 

Der blev omdelt UVM-materiale ang. bestyrelsens arbejde. Der blev kort snakket om mulige 

”tilsyn” fra UVM´s side og om at være proaktive i forhold til dette (f.eks i relation til HF-

eksamensresultatet). Det blev foreslået, at tage resten af materialet op på det kommende februar 

møde i bestyrelsen. Helene oplyste, at der også skal behandles en kvalitetsplan på dette møde.  

 

Ad.5 

Poul Erik gennemgik ½-årsregnskabet pr. 30/6-2022 ud fra det udsendte materiale. 

Halvårsregnskabet fortæller noget om, hvordan det netop afsluttede skoleår er gået, og hvordan 

det næste skoleår kommer til at se ud.   

Regnskab for 1. halvår: 

Regnskabet i første halvår viser et underskud 178.000 kr. Omsætningen (indtægterne) har været 243.000 

højere end budgetteret. Lønomkostninger har været 256.000 kr. højere end budgetteret. Afskrivningerne 

er 33.000 kr. lavere end budgetteret. Øvrige omkostninger har været 1.350.000 kr større end budgetteret.  
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De finansielle omkostninger har været 144.000 større end budgetteret. 

 

Opdateret budget for hele året: 

Det opdaterede budget for hele 2022 viser et overskud på 456.000 kr. Omsætningen ventes at blive 2,39 

mill. kr højere end oprindelig budgetteret i kraft af flere elever på både gymnasiet og kostskolen. Lønnen er 

beregnet med alle kendte ændringer ultimo august 2022 og viser en stigning på 505.000 kr. i forhold til det 

oprindelige budget. Afskrivninger bliver 101.000 kr. mindre end oprindelig budgetteret. Øvrige 

omkostninger er justeret op med 1,65 mill kr. 

Konklusion: 

På de fleste områder har der været god overensstemmelse mellem budget og regnskab i første halvår. Der 

har været en stor afvigelse på øvrige omkostninger på kostskolen, men en stor del er udgifter i forbindelse 

med en påtænkt udvidelse (ca. 1 mill kr.), flere inventaranskaffelser end forventet pga. stigende elevtal på 

kostskolen samt højere el-priser. Et andet område, hvor der har været store afvigelser er på særlige formål, 

da der ikke var budgetteret med hverken indtægter eller udgifter til disse eksterne projekter – dette 

forklarer 139.000 kr. af afvigelsen på løn og 107.000 kr på øvrige omkostninger samt indtægter på 212.000 

kr. Afvigelsen på renteudgifter skyldes, at feriepengene i fryseren desværre ikke var blevet indekseret 

korrekt i 2021, så det er en udgift som skulle have været afholdt i 2021. Det opdaterede budget for 2022 

viser et stigende overskud på 456.000 kr. 

Formanden takkede for gennemgangen. 

Ad. 6 

Formanden redegjorde kort for strategiprocessen, hvor medarbejdernes input er brugt på 

bestyrelsens temadag om strategi d. 1/6-2022. 

Der er mange brikker, der skal spille sammen, og der er ingen opskrift på, hvordan en strategi skal 

se ud. Der henvises til et omdelt notat om strategi.   

• Fælles om det faglige 

• Fælles om nysgerrige 

• Fælles om verden - retter fokus ud i verden  -  et globalt gymnasium -  et grønt gymnasium  

–  Grenaa Gymnasium er med i klimaalliancen 

• Fælles ansvar - tage et ansvar for at løfte hverdagen (f.eks har mange unge dårlig trivsel) 

• Fælles om at lykkes -  vi er ikke en eliteskole  -  men derfor skal man alligevel blive 

dygtigere på GG -  fællesskaber skal også tage hensyn til særlige behov. 

Helene orienterede om at strategiudkastet vil blive taget op på det kommende PR-møde. Herefter 

vil det blive behandlet på et PU og SU-møde.  

Der blev udtrykt ønske om at eleverne kommer i centrum  -  gerne via billeder og faktaboks på en 

hjemmeside. Strategien må gerne være så spændende, at den kan bruges markedsføringsmæssigt. 

Under alle omstændigheder skal den være synlig. 

Helene arbejder videre med strategien.     
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Ad. 7  Evt 

Louise Høeg havde 3 bemærkninger/spørgsmål under eventuelt. 

1) Informative referater -  selv for et nyt medlem. 

2) Alkoholindtag er aktuel i medierne på ungdomsuddannelserne. Der er taget initiativer, der 

skal begrænse alkoholindtag, såsom arrangementer uden alkohol, eks. Musikcaféer. I 

forhold til skolens fester, er der er snakket med festudvalget om, at der skal altid være 

alkoholfrie drikkevarer, som alternativ til drikkevarer med alkohol. Der er udviklet 

alkoholfrie drinks, som sælges til festerne. Vi forsøger at gå de små skridts vej. Meget 

berusede elever bliver ikke lukket ind til fester.  Umiddelbart har vi ikke de store 

problemer. De er også flere elever, der melder ud, at de ikke drikker alkohol  -  så der er 

også en modkultur til alkoholkulturen. 

Der har været en misforståelse blandt eleverne på ungdomsuddannelserne: man må gerne 

komme til hinandens fester  -  men fredagscafeerne på gymnasiet er kun for elever på 

Grenaa Gymnasium.  

Der var opbakning til, at der skal være fester på gymnasiet. 

3) Idræt og vejning af eleverne har også været oppe i medierne. Det kunne oplyses, at 

gymnasiet også bruger dette system, men Grenaa Gymnasiums idrætslærere har ikke BMI i 

fokus i 3.g ernes træningsprojekt  -  det er op til den enkelte, at udregne deres eget BMI.   

 

  

 


