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Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 29. maj kl. 16.30  med følgende dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet 26/3, 07. (bilag 1) 

 

3. Meddelelser. 

a. Personalesituationen i næste skoleår. 

b. Status på Science projekt. Orientering om den netop afholdte konference 

c. Nyt fra bestyrelsesforeningen (HZ) 

 

4. Elevoptag 2007. 

Der har siden sidste bestyrelsesmøde været en del ”turbulens” omkring elevfordelingen. 

Som I husker besluttede vi at oprette 6 klasser, selvom der ikke ved ansøgningstidspunktet 

var primære ansøgere nok til at fylde disse med 28 elever. Vi havde på daværende tidspunkt 

elever til ca. 26 elever pr. klasse. Baggrunden for dette var, at vi ikke ønskede at afvise ele-

ver fra vores optagelsesområde. I den centrale elevfordeling ved fordelingsudvalget og Re-

gion Midt fik vi ikke tilført ekstra elever på trods af, at en del elever, som havde søgt Århus 

Katedralskole - og som ikke kunne optages der p.g.a. pladsproblemer - havde Odder Gym-

nasium som 2. prioritet. Begrundelsen var, at vi formelt set ikke havde plads indenfor kapa-

citeten. Efter elevfordelingen har vi imidlertid haft en del henvendelser fra disse elever med 

Odder Gymnasium som 2. prioritet, som er blevet henvist til Viby Gymnasium. 

Punktet drøftes. 

 

5. Budgetopfølgning 1. kvartal. (bilag 2). 

Der redegøres for den økonomiske situation efter afslutningen af 1. kvartal 2007. 

 

6. Udbud af studieretninger skoleåret 2008 – 2009 (bilag 3) 

Af hensyn til præsentationsmaterialet til de nye elever for 2008, som skal være færdigt i lø-

bet af efteråret 2007, skal der tages stilling til skolens udbud af studieretninger. Nærværende 

bilag er resultatet af drøftelser i udvalg og Pædagogisk Råd. Sagsfremstillingen fremgår i 

øvrigt af bilag 

 

7. Ændringer af gymnasiereformen som følge af rapport fra UVM. (bilag 4). 

Der orienteres om punktet generelt og specifikt om betydningen for Odder Gymnasium 

 

8. Evt. 

 

Skolen er vært ved et let traktement 

m.v.h. 

Hans E. Zeuthen     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 


