
   
 

20.05.2008 

 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 27. maj kl. 16.30  med følgende dagsorden  

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.1. april, 08. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

a. Ændring i gymnasiereformen. (bilag 2) 

i. Vejledning i Studieretningsprojektet 

ii. Parallelitetsproblemet i engelsk 

Ved mail af 19/5 er skolen blevet informeret om at de 2 ovenstående pro-

blemstillinger løses allerede fra og med den nye årgang. 

 

b. Lokalesituationen. Status i dialog med Universitets- og Bygningsstyrelsen. 

 

c. Status vedr. frafaldsproblematikken. 

Som vi håbede er det stigende frafald i efteråret 2007 ikke fortsat i foråret 2008.  

Der orienteres om den seneste udvikling. 

 

d. Evaluering 2g og 3g. 

I lighed med evalueringen af 1g årgangen er der blevet gennemført en systematisk 

evaluering af de 2 øvrige årgange. Hovedkonklusionerne refereres 

 

 

3. Elever, klasser og lærere i skoleåret 2008 / 2009 (bilag 3) 

Skolen optager til næste skoleår 178 elever i 6 1g klasser. Derudover har ca. 4 elever på nu-

værende tidspunkt ytret ønske om at blive optaget på Odder Gymnasium. Der kan dog ikke 

oprettes venteliste så længe Fordelingsudvalgets klagefrist ikke er udløbet. 

Elevernes forhåndstilmeldinger til studieretninger fremgår af bilag. 

Til næste skoleår har én kollega valgt at forlade skolen, idet han har fået arbejde nær sit 

hjem i Silkeborg. Yderligere har en lærer, der har været på orlov siden 2006 valgt at opsige 

sin stilling. Til erstatning for disse kolleger og til at undervise den ekstra klasser er ansat 4 

nye lærere dækkende kolleger med fagkombinationer indenfor samfundsfag, historie, biolo-

gi, religion, oldtidskundskab, spansk og musik. Dertil kommer 3 vikarer til dækning af 

hverv i UVM og forældreorlov. Endelig nyansættes 3 unge kolleger i uddannelsesstillinger. 

Der orienteres yderligere om elevoptag og ansættelsessituationen. 

 

4. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2008 og revideret budget for 2008 (bilag 4 + 5) 
Der orienteres om vedlagte bilag. 

 

5. Forslag om udbud af ny studieretning med Latin A og Græsk A (bilag 6) 
Ved vedtagelsen af finanslov 2008 blev der fastsat et tilskud på kr. 400.000 til skoler som 

opretter en studieretning med Latin A og Græsk A med mindst 7 elever. Samtidig understre-

ges at evt. frafald til under 7 elever ikke har konsekvenser for tilskuddet. 

Odder Gymnasium har i en årrække haft tradition for at opretter relativt store hold med latin 

på A niveau. Dette til trods for et relativt lavt samlet elevtal. I lyset af ovenstående tilskuds-

mulighed og da vi har dygtige og meget motiverede lærere på området ønsker vi  at kunne 



 

 

tilbyde en klassik linie på skolen. Det kan oplyses at det via kontakt med UVM og skoler, 

som allerede har oprettet en klassisk linie, er blevet verificeret at det ekstraordinære tilskud 

faktisk er dækkende for merudgifterne. Silkeborg Gymnasium er det eneste gymnasium i re-

gion Midtjylland som p.t. tilbyder den klassiske studieretning. Det er vores forhåbning at vi 

kan tiltrække de omtalte 7 elever fra vores eget område samt fra Stor-Århus. Vi vil gerne 

kunne tilbyde studieretningen allerede fra studieretningsvalget december 2008 men regner 

først med en nettotilgang af elever fra august 2009. Skolen har – bl.a. via én af de ansatte 

vikarer – sikret sig undervisningskompetence i både latin og græsk. 

Den klassiske studieretning er beskrevet yderligere i vedlagte bilag. 

Der tages stilling til forslaget 

 

 

6. Evt. 

 

 

 

Skolen er vært ved et let traktement 

 

 

m.v.h. 

Hans E. Zeuthen     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 


