9. november 2007

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 19. november kl. 16.30 med følgende dagsorden:
1. Godkendelse af referat fra mødet 17/9, 07. (bilag 1)
2. Meddelelser.
a. Naturvidenskabelig dag. Kort omtale
b. Pædagogisk dag 7/11. Kort omtale
c. Dialog med UBST om renovering af naturfagsfløj (bilag 2)
d. Aftaler i det forpligtende fællesskab om elevoptag. Orientering.
3. Regnskabsopfølgning 3. kvartal (bilag 3)
Der redegøres for den økonomiske situation efter afslutningen af 3. kvartal 2007.
I forbindelse med afslutningen af 3. kvartal er samtidig udarbejdet en revision af det samlede budget
for 2007 på baggrund af den hidtidige aktivitet.
Forudsætninger for kvartalsopgørelsen og det opdaterede budget fremgår af de tilhørende noter.
4. Budget 2008 (bilag 4)
På baggrund af kendte oplysninger om Finanslov 2008 og med forbehold for ændringer i forbindelse
med sammensætningen af det nye Folketing er udarbejdet et budget for 2008. Forudsætninger for
dette fremgår af de tilhørende noter.
5. Målsætning for Odder Gymnasium 2006 – 2009 (bilag 5)
Skolens målsætning er udarbejdet i en længevarende proces i 2005 med deltagelse af elever, lærere,
ledelse og den midlertidige bestyrelse (fra 2006). Denne målsætning udmunder i en række nøgleområder som er styrende for vores daglige beslutninger.
Der orienteres om målsætningen og status på nøgleområderne. Der vil også være mulighed for at
kommentere eller diskutere centrale elementer i målsætningen, ligesom vi kan tage hul på en diskussion af processen i 2008, som skal føre frem til målsætning og nøgleområder for målperioden 2009 –
2012.
6. Resultatlønskontrakt med øverste ledelse. (bilag 6 + 7 + 8).
Undervisningsministeriet har pr. 1/10 udsendt skrivelse og vejledning i forbindelse med indgåelse af
resultatlønskontrakter med skolernes øverste ledelse. Både bemyndigelse og vejledning vedlægges.
Af materialet fremgår at indgåelse af resultatlønskontrakt er obligatorisk og at der er en deadline pr.
1/12.
Bestyrelsesformand og rektor har været i dialog om hvorledes dette skal udmøntes konkret på Odder
Gymnasium. Resultatet af dette fremgår af bilag 8.
I diskussionen af dette punkt indgår naturligvis også materialet og synspunkter fra pkt. 5
7. Evt.
Skolen er vært ved et let traktement
m.v.h.
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Formand

Lars Bluhme
Rektor

