
   
 

21. marts 2007 

 

 

 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 26. marts kl. 16.30  med følgende dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 28/2, 07. (fremsendt pr. mail) 

 

3. Meddelelser. 

a. Skolen planlægger sammen med Odder Kommune, grundskolerne i området og Od-

der Erhvervs- og udviklingsråd at indgå i et såkaldt Science Team- projekt, hvis for-

mål er at stimulere interessen for naturvidenskabelige fag i uddannelsessystemet. 

(BL) 

b. Nyt fra bestyrelsesforeningen (HZ) 

 

4. Elevoptag 2007. 

Der har i år igen været en stigning i antallet af primære ansøgere til 1g. Vi fik sidste år ansø-

gere til 5 1g klasser og har i år fået ansøgninger til ca. 5½ klasse. Dette er naturligvis glæde-

ligt, men rejser spørgsmålet om hvor mange 1g klasser, skolen skal oprette pr. 1/8, 2007. 

Der indgår flere forhold i en diskussion af dette, herunder pædagogiske overvejelser, øko-

nomi, relation til lokalområdet, prognoser for fremtidig udvikling m.m. 

På mødet fremlægges de nyeste tal for ansøgere evt. også fra de århusianske gymnasier som 

helhed, hvis disse tal foreligger. 

Punktet drøftes. 

 

5. Budgetforudsætninger 2007 og 2008 

I forbindelse med problemstillingen nævnt under punkt 4 har vi udarbejdet flere scenarier 

ang. de økonomiske konsekvenser af klassedannelsen i skoleåret 2007 / 2008. 

Disse fremlægges på mødet. 

 

6. Gymnasiereformen. Status. 

Der har i det forløbne år været en del diskussion i medierne om gymnasiereformen. Er det 

faglige niveau faldet? Er der tale om et administrativt monster? Er både elevers og læreres 

vilkår blevet forværret? Skal gymnasiereformen justeres på afgørende områder? 

På bestyrelsesmødet vil vi give et øjebliksbillede af situationen på Odder Gymnasium, sam-

tidig med at vi vil gøre rede for centrale elementer i opbygningen af gymnasiet efter refor-

men.  

Punktet skal også ses som et forsøg på at klæde bestyrelsen på til kommende beslutninger af 

mere indholdsmæssig karakter 

 

7. Evt. 

 

Skolen er vært ved et let traktement 

m.v.h. 

Hans E. Zeuthen     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 



 


