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Referat fra møde d. 17.9.08 i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Mathias Egholm (ME), Dorthe Demuth (DD),
Henrik Garlik Jensen (HG), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup (LV), Hans Kjeldsen (HK), Susanne Th. Jensen (SJ), Andrea Stubager Bæk (AB) og Simon Højmark Christensen (SC).
Fraværende: Steffen Svendsen (SS), Poul Erik Jensen (PE)

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 27.5. 08. (bilag 1) – underskrevet af bestyrelsen

2. Meddelelser.
HZ meddelte at Poul Erik Jensen, skoleinspektør fra Skovbakkeskolen, desværre må stoppe sit
arbejde i bestyrelsen på grund af sygdom. I stedet vil skoleinspektør Keld Rask, fra Parkvejens
Skole træde ind i bestyrelsen

a. Halvårsregnskab
På baggrund af halvårsregnskabet må det skønnes at underskuddet i indeværende år vil blive på
ca. 400.000 kr.
HZ refererede til, at vi fik et bedre regnskab sidste år, end vi burde have haft, idet der var ansat
for få lærere til at dække timebehovet, Dermed blev overskuddet på 960.000 kr. i 2007. I 2008
har skolen som følge heraf måttet udbetale et forholdsvis stort overtimetal samtidig med at der
er ansat yderligere lærere til at dække timebehovet.. Dette ”lærerlønsskvulp” samt skolens bidrag til den tvungne opsparing på 05 % og bidrag til overgangsordningen er forklaringen på det
stipulerede underskud for 2008.
Sammenlagt vil de to år give et gennemsnitligt overskud på ca. 300.000 kr. pr år.
Det ser ud til, at budgettet for 2009 vil ende med et overskud på 400.000 kr. Budgettet vil blive
forelagt bestyrelsen, når der er større sikkerhed for virkningerne af finansloven for 2009.

b. Resultatlønskontrakt 2007 - 2008
HZ har på baggrund af rapport udarbejdet af rektor fastsat målopfyldelsen for skoleåret 2007 –
2008 til 95 %.

c. Skolens karaktergennemsnit ved sommereksamen 2008 og gennemførelsesstatistik.
BL orienterede om karaktergennemsnit:
I 2007 var gennemsnittet på Odder Gymnasium på 8,6 (gammel skala), hvilket svarer til 7,3 efter ny skala. I 2008 var gennemsnittet på 7,2 (ny skala). BL kunne konstatere at skolens gennemsnit ligger dér, hvor man vil forvente det, altså på den gode side af middelkarakteren.

BL nævnte, at skolen har modtaget brev fra Undervisningsministeriet om et af skolens matematikhold, som har klaret sig ekstraordinært godt med et gennemsnit 9,55, hvor landsgennemsnittet
var på 6,3. Den pågældende lærer er efterfølgende blevet bedt om at beskrive mulige årsager til
det overordentligt flotte resultat.
Dernæst orienterede BL om frafaldsproblematikken. I 2005 startede 142 elever og i 2008 dimitterede vi 128 studenter. Dette svarer til en gennemførselsprocent på 90,8. For årgangen som
blev studenter i 2007 var den tilsvarende gennemførelsesprocent 91,8. Altså også her en nogenlunde fastholdelse af niveauet med et marginalt fald.

d. Optagelse af elever ved starten af indeværende år
Optagelse af elever ved starten af indeværende år var på 179 elever og klasserne har været fyldt
op til 30 elever, hvilket BL opfatter som en øvre grænse, der er vanskelig at overskride. Modsat
har det været vanskeligt, hvis man skal afvise elever, som er hjemmeboende i Odder-området eller f.eks. de nye Samsøelever.
SC: Har skolen nogen overgrænse for antallet af optagne elever? HZ svarede at de omkring 179
må være grænsen.
DD: Hvor mange elever er der kommet fra Samsø? BL svarede, at der er kommet 6 elever,
hvoraf en bor privat og 5 bor på Odder Højskole.
HG nævnte at det er et aktiv for byen, at gymnasiet nu har kunnet optage disse elever fra Samsø.
HK: Det er vigtigt til stadighed at skele til, hvordan eleverne klarer sig, når man diskuterer
smertegrænse for elevtal.
BL oplyste at klassekvotienten i gennemsnit er 27,4 i klasserne på tværs af årgangene.

e. Naturvidenskabelig dag d. 24.9
SJ orienterede om naturvidenskabsfestival-dag d. 24.9. på Odder Gymnasium, hvor 350
9-klasses grundskoleelever fra Odder og Sydårhus kommune deltager sammen med ca. 350
gymnasieelever. Dagens tema er ”Liv og bevægelse” og der er lagt op til, at alle deltagere
kommer til at udføre naturvidenskabelige eksperimenter. Skolens tidligere elev, roeren Juliane
Elander vil deltage i fysiologiske eksperimenter og efterfølgende fortælle om OL i Beijing.
Naturvidenskabsdagen er et led i et længerevarende samarbejde mellem gymnasiet og kontaktskolerne. Naturvidenskabsdagen følges op af lærer-og elevsamarbejde på tværs af de to skoleformer. Program for dagen blev uddelt til bestyrelsen.
Netværksmøde på Odder Gymnasium d 30.9
SJ orienterede om det netværkssamarbejde skolen har iværksat sammen med Nørresundby
Gymnasium og HF samt Faaborg Gymnasium. Odder Gymnasium har netop bidraget ved to
landsdækkende konferencer afholdt af Underministeriet, hvor BL og SJ har beskrevet skolens
organisation og den måde selvejet og arbejdet med gymnasiereformen er tilrettelagt på. Artikel
fra ”Gymnasieskolen” blev udleveret til bestyrelsen. Netværkssamarbejdet er en opfølgning
herpå, hvor skolens lærere i samarbejde med de to andre gymnasier arbejder med best practice
indenfor udvalgte arbejdsområder. Undervisningsministeriet giver økonomisk støtte til projektet: Netværk til kvalificering af gymnasiernes kvalitetsarbejde, hvor det strategiske niveau spiller sammen med undervisningsniveauet.

f. Elev- og lærerstyret lektiecafe
AB orienterede om skolens lektiecafé, hvor 3g elever hjælper andre elever med lektier og skriftlige afleveringer. Hver tirsdag er der lektiecafé på skolen, hvor 3gerne har ansvaret for afviklingen. Alle fag er nu repræsenteret i og med at 3g eleverne har overtaget den ene af to lektiecafédage. Hver torsdag er der ligeledes lektiecafé, hvor der er lærere til stede.
Elevernes engagement i lektiecafeen har været en succes og har bl.a. været med til at bryde barrierer mellem årgangene og give den enkelte elev et bedre tilhørsforhold.
De, der modtager hjælpen, oplever at det er rart at kunne få hjælp, og 3g eleverne oplever at de
gør en forskel samtidig med at de faktisk lærer meget ved at forklare stoffet for andre.
Nogle elever møder bare op og hjælper hinanden, men det er vigtigt at rammen er til stede. Eleverne, som er lønnet for deres arbejde, vil gerne evaluere projektet, så ideen kan udvikles og videreføres.
UB: Hvordan foregår det lærerstyrede? AB: Hver torsdag, som er mest matematik, og ofte hjælp
til afleveringer.
HZ: Et godt initiativ.

3. Lønpolitik (bilag 2)
Skolens samarbejdsudvalg har udarbejdet et udkast til lønpolitik for Odder Gymnasium, hvor
det overordnede formål er at skabe grundlag for en målrettet og fleksibel løndannelse, der kan
støtte Odder Gymnasiums mål og værdier. Sideløbende med det overordnede dokument vil der
blive udarbejdet mere detaljerede retningslinjer for brugen af lokale lønmidler.
HZ: Dokumentet om lønpolitik er en passende konsekvens af udviklingen på området og papiret
udfylder de overordnede rammer givet i statens lønpolitik.
Bestyrelsen tiltrådte skrivelsen den overordnede lønpolitik.
4. Resultatlønskontrakt for skoleåret 2008 – 2009 (bilag 3)
Rektor og bestyrelsesformand har udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for den øverste ledelse, jvf bilag 3.
HZ knyttede den kommentar til pkt. to vedrørende anvendelse af fleksible lærerressourcer, at
der er knyttet en overenskomst til området, som beskriver anvendelsen, men at skolen er bedt
om at være behjælpelig med at tilvejebringe et datagrundlag på området.
HK fandt det positivt at skolen kunne være aktivt medvirkende i at afdække forholdene omkring
anvendelse af lærerressourcer.
Bestyrelsen tiltrådte kontraktens udformning.

5. Evt. Tilbygning (bilag 4)
UBST har udarbejdet to forslag om udbygning med flere lokaler, som kan løse skolens aktuelle
pladsproblemer. Det ene forslag er pavilloner på skolens areal, det andet forslag er en tilbygning
til den eksisterende bygning.
HZ ser det som positivt, at UBST har betalt et arkitektfirma for at udarbejde skitseforslag til
evt. tilbygning.
BL fandt at tilbygningsplanen var det forslag som reelt ville kunne løse skolens pladsproblemer
også med hensyn til sikre naturvidenskabslokaler og fællesarealer, toilettet mv. BL mente at

skolen måske får svar vedrørende tilbygning indenfor de nærmeste uger, så derfor skal bestyrelsen hermed være orienteret om de foreliggende muligheder.
I følgebrevet fra UBST giver arkitekten en anbefaling af tilbygning frem for leje af pavilloner.
HZ: Dette skoleår kan Odder Gymnasium klare sig, men fra næste skoleår, skal der enten stå
nye lokaler klar eller vi må leje pavilloner.

6. Evt.
Intet.
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