30. maj 2007

Referat fra møde i bestyrelsen for Odder Gymnasium, tirsdag d. 29. 5, 07, kl
16.30
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup (LV),
Mathias Egholm (ME), Dorthe Demuth (DD), Henrik Garlik Jensen (HG), Susanne Th. Jensen (SJ),
Hans Kjeldsen (HK) Poul Erik Jensen (PE)
Afbud fra: Steffen Svendsen og elevrådsrepræsentant, Morten Vestenaa
Fraværende: Lars Buur Nølev

Ad 1: Dagsorden godkendt
Ad 2: Referat fra mødet 26/3, 07. (bilag 1) godkendt med underskrift
Ad 3: Meddelelser.
Personalesituationen i næste skoleår: BL orienterede om, at skolen har måttet afskedige en lærer,
som har været på skolen i mange år med fagene fransk og billedkunst, da gymnasiereformen har
bevirket, at der ikke længere er tilstrækkeligt med timer i disse fag.
En anden lærer med samfundsfag ansættes ligeledes af strukturelle forhold som resultat af
gymnasiereformen, hvor det for skolen har betydet, at der skal læses flere timer i samfundsfag. En
lærer i spansk og historie har fået bevilget orlov og endelig har en lærer med matematik og fysik
valgt at få ansættelse på en anden gymnasieskole. Der ansættes vikar i førstnævnte stilling og fast
stilling i sidstnævnte stilling.
Ved fremtidige afskedigelsessituationer overvejes det, om afskedigelsesprocessen kan igangsættes
tidligere, så pågældende lærere kan beskæftiges indtil ansættelsens ophør.
Status på Science projekt. BL orienterede om den netop afholdte science- konference, hvor 26
personer deltog, heriblandt alle Odder Gymnasiums kontaktskoler både i Odder Kommune og fra
Syd Århus samt Odder Kommune. Odder Erhvervs- og Udviklingsråd skulle også have deltaget,
men havde været nødt til at melde afbud.
Konferencens formål er at få flere børn og unge til at interessere sig for science; samtidig er det
vigtigt for OG, at vi etablerer faglige netværk med grundskolerne, som er med til at gøre
overgangen fra grundskole til gymnasium lettere.
Kalundborg Kommune deltog med projektleder Hans Colind fra ”Science – Team K” samt
repræsentanter fra gymnasium og grundskole; de videregav deres erfaringer med at etablere
Kalundborg som er science kommune, hvor det naturvidenskabelige arbejde understøttes på

forskellige niveauer. Odder Kommune gav udtryk for interesse i at understøtte det lokale Odderprojektet. Bestyrelsen vil blive løbende orienteret om de konkrete samarbejdsprojekter, der
iværksættes.
Nyt fra bestyrelsesforeningen. HZ orienterede om, at der er kommet meddelelse fra
Institutionsstyrelsen til bestyrelserne om, at rektor og vicerektor kan tildeles et engangsvederlag
med tilbagevirkende kraft i forbindelse med indførelse af gymnasiereform og selveje. HZ vil sætte
dette på dagsorden til næste bestyrelsesmøde.

Ad 4: Elevoptag 2007.
BL orienterede om, at vi nu er på 162 elever, hvilket kommer til at passe godt til de 6 klasser, som
vi har oprettet. Vi oprettede de 6 klasser, fordi vi ikke ønskede at komme i den situation, at vi ville
blive nødt til at afvise elever fra vores eget optagelsesområde.
Historikken er, at vi ved den centrale elevfordeling ved fordelingsudvalget i Region Midt ikke ville
få 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 Gymnasium som 2. prioritet.
Begrundelsen var, at vi formelt set ikke havde plads indenfor kapaciteten.
Efter elevfordelingen har Odder Gymnasium fået en del henvendelser fra disse elever med Odder
Gymnasium som 2. prioritet, som er blevet henvist til Viby Gymnasium – og disse elever er således
blevet optaget på OG og indgår i det samlede antal på 162.
Til næste år har OG opskrevet sin kapacitet, så det fremtidige elevoptag vil komme til at foregå
uproblematisk.
BL orienterede yderligere om de fremtidige muligheder for at OG kunne tage imod Samsø-eleverne
ved at tilbyde dem ophold og forplejning på højskolen, som ønsker at tage imod eleverne, idet de
har den fornødne kapacitet. En eventuel ny færgefart kunne også være interessant som service for
disse elever.

Ad 5: Budgetopfølgning 1. kvartal. (bilag 2).
BL oplyste om det fremtidige scenarium med taxameter, at det forlyder, at det samlede taxameter
lyder på ca. 72.000 pr årselev og Odder Gymnasiums udgift ligger p.t på ca. 66.000. Vurderingen
er, at med skolens nuværende størrelse, vil skolen være af en robust størrelse frem til 2009, hvor
bygningstaxametret træder i kraft.
HZ redegjorde for den økonomiske situation efter afslutningen af 1. kvartal 2007. HZ
kommenterede budgetopfølgningen og gjorde opmærksom på, at undervisningsmiddeludgiften er
overforbrugt for perioden, idet det har været fornuftigt at anskaffe nye bøger tidligt på året for at
undgå for megen fotokopiering. Indkøbene er et led i den samlede plan for indkøb i forbindelse med
gymnasiereformen.
Ad 6: Udbud af studieretninger skoleåret 2008 – 2009 (bilag 3)

BL orienterede om studieretningsudbud for 2008, som gerne skal kunne matche forventningen om,
at vi er en skole, der tilbyder et højt fagligt niveau. Herunder er det vigtigt, at eleverne får
muligheden for ekstra A-niveauer. Desuden skal der være mulighed for flere reelle valgmuligheder
blandt valgfagene, og endelig bliver der også med forslaget plads til gymnasieelevtyper, der ikke er
så strømlinede.
Lærerrepræsentanterne fremførte synspunkter fra lærernes PR møde, herunder at biologilærerne
havde været bekymrede over biologis rolle, når faget ikke længere optræder som studieretningsfag.
Faget vil dog stadig kunne vælges på A-niveau. Sproglærerne mente, at sprogene ud over engelsk
ikke er tilstrækkeligt stærkt repræsenteret i udbuddet; specielt latin mente, at en sproglig linje med
latin B var ønskværdig.
DD fremhævede det positive i, at grundforløbet reelt fungerer som kvalificerende i forhold til
elevernes endelige studieretningsvalg, så eleverne i så høj grad som muligt ender på den rigtige
studieretning.
Ad 7: Ændringer af gymnasiereformen som følge af rapport fra UVM. (bilag 4).
BL orienterede om ”Monsterudvalgets” rapport, hvor formålet har været at mindske den
administrative arbejdsbyrde i forbindelse med indførelsen af gymnasiereformen. Som resultat af
rapporten er det bl.a. blevet muligt at forenkle naturvidenskabeligt grundforløb, således at kun to
lærere (mod tidligere 4) varetager faget. Dansk-historieopgaven kan nu placeres friere, bl.a. i 1g.
Almen studieforberedelse er ligeledes gjort mere fleksibel, så det skulle blive lettere med den lokale
tilrettelæggelse. Alt i alt forenklinger, der skulle gøre det lidt lettere og mere hensigtsmæssigt i
forhold til lærernes og administrationens arbejde.
Evt.
BL inviterede bestyrelsens medlemmer til dimission d. 29.6.

Referent: Susanne Th. Jensen

