5. marts 2007

Referat fra bestyrelsesmødet den 28. februar 2007.
Afbud fra skoleleder Dorthe Demuth og lektor Hans Kjeldsen.
1. Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen godkendt med ombytning af punkterne 3 og 4.
2. Udpegning af medlem af bestyrelsen ved selvsupplering:
Skolens indstilling af formanden for den midlertidige bestyrelse godkendes, og professor
Hans E. Zeuthen indtræder i bestyrelsen.
3. Gensidig præsentation:
Kort præsentation af alle bestyrelsesmedlemmer.
4. Konstituering:
Professor Hans E. Zeuthen valgt som formand med akklamation.
5. Gennemgang og drøftelse af bestyrelsens ansvarsområder og arbejdsopgaver:
Formanden understregede skolens målsætning: at OG skal være et sted, hvor det er godt at
være set med elevers, forældres og personalets øjne.
Punktet gav bestyrelsesmedlemmerne et indblik i, hvilke opgaver, der ligger i
bestyrelsesarbejdet jf. skolens vedtægter (bilag 1).
a. Kapaciteten er af den midlertidige bestyrelse fastsat til 17 klasser. Målet er 18 klasser,
som dog kræver tilbygning. Elevoptaget i 2007 sker på baggrund af den af Århus Amt
fastsatte kapacitet. Regionens fremtidige rolle i sagen er uklar.
b. Endnu uklart, hvornår skolen overtager bygningerne.
c. Behandles under punkt 7.
d. Udbuddet for 2008 diskuteres netop nu blandt lærere og elever. Formanden
understregede vigtigheden af kvalitet i udbuddet.
e. Der foreligger målsætning og handleplaner frem til 2009, som de nye
bestyrelsesmedlemmer får tilsendt.
f. Kort orientering om drøftelser om lokale samarbejdsmuligheder i den hidtidige
bestyrelse.
Der er altid åbenhed over for, om der kan laves et bredere uddannelsestilbud på OG uden
at der gås på kompromis med kvaliteten af uddannelserne.
Der foreligger et udkast til forretningsorden for den endelige bestyrelse, som forelægges
senere.
6. Fremlæggelse af budget 2007:
Budget 2007, som er vedtaget af den midlertidige bestyrelse, fremlagdes.
Når der fremover skal drøftes budget, bliver det med flere underpunkter.

7. Godkendelse af regnskabsinstruks:
Regnskabsinstruksen godkendt ved underskrifter.
S. 11 er bullit 1 og 4 øverst ens. Den ene stryges.
8. Opsigelse af seniorordning:
Opsigelse af seniorordning: Staten godskriver ikke særordninger fra de gamle amter. Derfor
ønsker rektor at opsige seniorordningen med tre måneders varsel, da den er økonomisk svær
for skolen at løfte. Bestyrelsen tilslutter sig rektors disposition.
9. Fastsættelse af møder:
Mandag den 26. marts kl. 16.30
Tirsdag den 29. maj kl. 16.30
Mandag den 17. september kl. 16.30
Onsdag den 21. november kl. 16.30
10. Eventuelt:
Normalt vil et punkt på møderne være 10 – 15 minutters meddelelser fra rektor om aktuelle
emner.
Lige nu diskuteres narkotika på gymnasierne. Rektor og eleverne arbejder med
problematikken. Holdningen er, at vi selvfølgelig ikke kan have stoffer på skolen.
Rektor kunne godt tænke sig at have mulighed for kommunikation med forældrene om
sådanne aktuelle emner f.eks. i form af et halvårligt nyhedsbrev eller en weblog på
hjemmesiden.
Der arbejdes p.t. med planer om at indkøbe bærbare pc’ere til udlån til lærerne over en 3 4årig periode.
Uddeling af tilbud om kurser for bestyrelsesmedlemmer fra Gymnasieskolernes
Bestyrelsesforening.
Tilmelding og betaling sker via rektor.
Referent: Alice Pedersen

