26. november 2007

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 19.11 på Odder Gymnasium
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Lis Vastrup (LV), Mathias Egholm (ME), Susanne Th. Jensen (SJ), Dorthe Demuth (DD), Henrik Garlik Jensen (HG), og Simon Højmark
(SH)
Afbud fra Hans Kjeldsen, Poul Erik Jensen, Steffen Svendsen, Niels Ulrik Bugge, Lars Buur Nørlev.

1) Godkendelse af referat fra mødet 17/9, 07. (bilag 1) Godkendt.

2) Meddelelser.
Efter naturvidenskabelig dag d. 27.9, hvor 530 grundskoleelever fra 8-10 klasse deltog, har OG
etableret 8 konkrete samarbejdsprojekter med vore kontaktskoler. Samarbejdsprojekterne tager hovedsagelig udgangspunkt i 1g klassernes fag, naturvidenskabeligt grundkursus. De to skoleformers
lærere aftaler selv de konkrete projekter.
Pædagogisk dag 7/11 beskæftigede sig dels med en rapport om læringspotentialet i studieretningsgymnasiet og dels med ungdomskulturens betydning for skolen, læring og lærerroller. Af rapporten
fremgik, at de nye 1g klasser besidder positive personlige studiekompetencer, som der kan bygges
konstruktivt videre på i undervisningen. Til eftermiddagens program var kontaktskolerne, UU
Skanderborg-Odder samt Århus Syd inviteret, i alt ca. 150 deltog i et foredrag med Thomas Ziehe.
Dialog med UBST om renovering af naturfagsfløj. OG håber på at få midler fra UBST til bl.a. et
yderligere fysiklokale, flere elevarbejdspladser, mere depotplads, udsugning i endnu et lokale i naturfagsfløjen og evt. flere toiletter. (bilag 2)
Aftaler i det forpligtende fællesskab om elevoptag. BL orienterede om, at skolerne generelt har opskrevet kapaciteten, således at overbelægninger nu er blevet integreret i kapaciteten. Overskudsansøgninger fra skoler med ansøgertal ud over den opskrevne kapacitet skal fordeles på skoler med
ledig kapacitet skal fordeles efter så objektive kriterier som muligt. Her kommer 2. prioriteringen
ind og bliver vigtig for OG, idet det vil give elever, der har valgt et Århus-gymnasium en sikkerhed
for at komme til Odder Gymnasium, hvis de har anført OG som 2. prioritering. Skoler med for
mange ansøgninger i forhold til kapaciteten må ikke selv frasortere ansøgere, f eks ansøgere med
lave karakterer.
HZ orienterede om møde i bestyrelsesforeningen, der bl.a. omhandlede budgetlægning og aflønning
ved ansættelse af nye rektorer.

3) Regnskabsopfølgning 3. kvartal (bilag 3)
HZ redegjorde 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.
Der er optaget 165 nye elever, 13 flere end budgetteret med. Overskud i 2007 udviser 653.000 kr,
hvilket vurderes som tilfredsstillende.
HZ forklarede om lønsystemet, hvor man registrerer den faktiske lønudgift uden at tage hensyn til
overtid og undertid. Men i det samlede regnskab skal der også tages hensyn til ændringer i skolens
nettogæld til lærerne i form af skyldig overtid, den såkaldte timebank Der er altid en vis usikkerhed,
fx sygdom, som kan påvirke timebanken, og derfor er det vigtigt at skolen har plads til dette i budgettet.
OG har dette år 5 lærerkandidater, bl.a. p.g.a. barsel, hvilket betyder, at skolen har et mindre underskud på denne post.
Skolens afsatte pulje til selvforsikring er uberørt.
Der er indregnet afskrivning svarende til budgettets forudsætning.
Undervisningsmiddelkontoen er justeret med 83.000 kr. begrundet i øget elevoptag.
Efteruddannelsen har haft et mindreforbrug på 57.000 kr. og BL forklarede at alle lærere, der har
ønsket kursus/efteruddannelse har fået positivt tilsagn, men på sigt, mente BL, er det vigtigt at få
mere efteruddannelse og bedre kompetenceudvikling, evt. koblet til MUS samtaler.

4) Budget 2008 (bilag 4)
På baggrund af kendte oplysninger om Finanslov 2008 og med forbehold for ændringer i forbindelse med finanslovsforhandlingerne, er udarbejdet et budget for 2008. Forudsætninger for dette fremgår af de tilhørende noter.
Bilag 4a udleveret på mødet:
Fredag d. 16.11 – 3 dage før bestyrelsesmødet - modtog gymnasieskolerne meddelelse om, at budgettet beskæres da elevtallet på landsplan ved skolestart i august er faldet med 1,5 %. Det betyder at
skoler, som er bidragsydere til overgangsordningen, herunder OG, og som samtidig er i vækst skal
levere mere til de skoler, som skal modtage midler fra overgangsordningen og som har et faldende
elevtal. Indtægtsgrundlaget bliver således 371.000 mindre i 2008 end forudsat i budgetforslag 2008,
dateret 9.november 2008. Udleverede budget afspejler dette forhold.
Budgettet kan først tiltrædes endeligt, når vi kender finansloven.

5) Målsætning for Odder Gymnasium 2006 – 2009 (bilag 5)
BL gennemgik skolens målsætning, som er udarbejdet som et led 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.
BL orienterede om status på nøgleområderne og ønskede at involvere bestyrelsen, når der skal tages
hul på en diskussion af processen i 2008, som skal føre skolen frem til målsætning og nøgleområder
for målperioden 2009 – 2012. Der udarbejdes en proces, der medtænker bestyrelsens medvirken.
På bestyrelsesmødet blev frafaldsproblematikken nævnt som et muligt indsatsområde og elevrepræsentanten nævnte muligheden for en slags heldagsskole eller udvidet lektiecafé. Også videreudviklingen af naturvidenskabssamarbejdet med grundskolerne og erhvervsliv kunne være et indsatsområde.
HG nævnte samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner, fx højskolerne i området. HG åbnede
endvidere muligheden for, at gymnasiets elever kunne få praktikdage fx i retten, men også andre
områder og erhverv vil kunne komme på tale.
Punktet behandles endvidere i Pædagogisk Råd d.20.11, hvor lærerne drøfter yderligere forslag.

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. Resultatlønskontrakt er obligatorisk, og 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.
Bestyrelsen drøftede punktet yderligere mens rektor og vicerektor ikke var til stede i lokalet.
DD nævnte det vigtige i, at kontrakten ikke opererer med et hundrede procents målopfyldelsekrav
af de anførte punkter. BL påpegede det ønskværdige i at resultatlønssystemet til stadighed afspejler
skolens virke i forhold til dens målsætning.

7)Evt.
BL orienterede om kommende skolebegivenheder og inviterede til efterårskoncert onsdag d. 28.11,
kl 19.30. og stor skolefest lørdag d. 23.2 med Abba musical. Bestyrelsen vil senere modtage invitation til sidstnævnte.

Mødekalender for 2008:
onsdag d. 23.1:
onsdag d. 2.4:
tirsdag d 27.5:
onsdag d. 17.9:
mandag d. 17.11:
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