Referat fra møde i bestyrelsen for Odder Gymnasium,
mandag d. 26. 3. 07, kl 16.30
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup (LV), Mathias Egholm
(ME), Dorthe Demuth (DD), Steffen Svendsen (SS),), Hans Kjeldsen (HK) Poul Erik Jensen (PJ) ),
Lars Bluhme (BL), Susanne Th. Jensen (SJ)
Elevrådsrepræsentanter: Morten Vestenaa,
Fraværende med afbud: Lars Buur Nølev, Henrik Garlik Jensen (HG),

1. Dagsorden godkendt med en bemærkning om, at bilagene gerne må komme før ud (SS). BL
oplyste, at bl.a. skolens søgetal først forelå, da bilagene udkom.

2. Referat godkendt med underskrifter.

3. Meddelelser:
a. BL orienterede om Odder Gymnasiums nye samarbejdsprojekt mellem Odder
Kommune, Odder Erhvervs- og Udviklingsråd, samt grundskolerne i Odder og syd
Århus. Formålet er at stimulere interessen for naturvidenskabelige fag i
uddannelsessystemet. BL har afholdt møde med Odder Kommune, som er interesseret
i at understøtte projektet. Gymnasiet har haft et længerevarende samarbejde med
grundskolerne forud for ”Science-team” projektet.
SS nævnte, at JCVU arbejder med naturfagsdidaktik. HK bemærker at der både er en
innovationsside og ”de store spørgsmål” i naturvidenskab. PJ anførte, at det er vigtigt
at projekterne udvikles i fællesskab.
b. HZ orienterede om nyt fra Bestyrelsesforeningen og fandt det vigtigt, at vi har
kontakten til de andre bestyrelser.

4. Elevoptag 2007
Odder Gymnasium har haft en stigning i antallet af primære ansøgere til 1g, i alt 152 har søgt
skolen som deres første prioritet. Dette tal tilsiger 5½ klasse.
(Omdelt bilag ”Elevansøgninger sammenligning”) HZ tolkede elevansøgningerne fra
grundskolerne og efterskolerne. Herunder er det bemærkelsesværdigt, at flere og flere elever
går gennem efterskoler inden de går i gymnasiet, i alt 75 ansøgere, d.v.s halvdelen.

(Bilag ”Ansøgere pr 23.3. 2007”) Marselisborg har haft et fald, så de blot nu er
selvforsynende; der er overskud fra Katedralskolen og Egå. Nogle af de ca. 80 elever som
Katedralskolen har for meget ender måske på Odder Gymnasium, hvis de har bopæl mellem
Odder og Århus. Det næststørste underskudsområde er Viby, så nogle overskudselever af de
80 ender sandsynligvis her, og evt. også nogle i Odder.
Odder Gymnasium afgiver 6 3.g klasser til sommer. Fra 2008 tilsiger elevprognoserne, at
skolen får 6 fulde klasser. Oprettelse af 6 1. g klasser allerede fra i sommer giver en jævn
udvikling og en fornuftig basis for skoledrift, også med hensyn til personale. Pædagogisk
giver de 6 klasser fordele med den lidt lavere klassekvotient.
Ved oprettelse af 6 klasser vil der også være plads til at OG ikke blot kan optage alle primære
ansøgere samt for sent ankomne ansøgninger, men også elever, der ønsker at skifte.
ME spurgte om vi har plads til eleverne? I 2007 går det op med de 6 klasser, der går ud. Da
der er plads til 17 klasser indenfor soklen vil der heller ikke være problemer i 2008 selv om
det kun er 5 3.g klasser der forlader skolen sommeren 2008. Hvis der kommer yderligere
tilvækst må der evt. tænkes udenfor soklen i 2009.
De 6 klasser vil også betyde, at skolen sandsynligvis på sigt udvikler sig til at blive på ca. 500,
en god driftsstørrelse, der samtidig sikrer eleverne gode valgmuligheder m.h.t. studieretninger
og valgfag.

5. Budgetforudsætninger
(Jvf. bilaget ”Resultatbudget, aggregeret” samt ”Opstilling af årselever…”). Beregningerne
ved 6 klasser viser, at der selv med 152 + 4 ”efter lukketid” vil komme et overskud på
ca.320.000 kr. i 2007 og ca. 454.000 kr. i 2008 såfremt der fra sommeren 2008 kommer 6
fulde 1.g klasser. Hvis klasserne bliver (for) små i løbet af efteråret, er der som
sikkerhedsventil mulighed for at reducere antallet af klasser, når klasserne efter jul deles op i
studieretningsklasser. Usikkerheden m.h.t. hvordan taxameterordningen vil blive indrettet vil
naturligvis fortsat være tilstedet
6. Gymnasiereformen. Status
BL gav et øjebliksbillede af gymnasiereformen, som billedet tegner sig på Odder Gymnasium
netop nu. Herunder en gennemgang af grundforløb og studieretningerne på Odder Gymnasium.
Dernæst en gennemgang af de første evalueringer af gymnasiereformen på landsplan. (jvf.
udleverede ppt oplæg ”Gymnasiereform”)
SJ orienterede om Odder Gymnasiums Målsætning, OG’s system til kvalitetsudvikling samt om,
hvordan der arbejdes med kvalitet og evaluering i praksis.

7. Evt.
Næste ordinære møde er den 29.5 kl. 16.30

