20. januar 2009

Referat fra møde d. 17.11.08 i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Mathias Egholm (ME), Dorthe Demuth (DD),
Niels-Ulrik Bugge (NB), Keld Rask (KR), Lis Vastrup (LV), Hans Kjeldsen (HK), Susanne Th.
Jensen (SJ), Andrea Stubager Bæk (AB) og Simon Højmark Christensen (SC).
Afbud fra: Henrik Garlik Jensen (HG), Steffen Svendsen (SS)

1. Godkendelse af referat fra mødet d.17/11, 08. (bilag 1)
Godkendt Det blev vedtaget at referatet i fremtiden skulle frigives efter en kort høringsperiode
blandt medlemmerne af bestyrelsen og altså ikke som nu skulle afvente den formelle
godkendelse i bestyrelsen

2. Meddelelser.


Regnskabsopfølgning for 3. kvartal 2008.

Regnskabsteknisk har skolen fået en anden periodisering vedr. kontering af overtimer, som betyder
at regnskabet fremstår mere jævnt henover årene, dvs. at der er tale om en anden måde at anskue
afvikling af gæld/tilgodehavende til lærerne på, hvilket revisorerne nu mener, er mere retvisende.
Udviklingen i regnskabet følger i store træk det forventede .


Besøg af Arbejdstilsynet. (bilag 2 (ikke fremkommet ved mødet, eftersendes))

Arbejdstilsynet var på skolen mandag d. 3/11. I den sammenhæng er der udarbejdet en
besøgsrapport, som involverer et ekstra besøg – et såkaldt tilpasset tilsyn – i naturfagslokalerne –
herunder især kemilokalet.
Arbejdstilsynet var tilfreds med det psykiske arbejdsmiljø, hvilket bl.a. skyldes at skolen er en
meget planlæggende skole. Lærernes arbejdsbelastning har været så jævn som muligt og
forventningerne til de forskellige arbejdsopgaver har været afklaret i meget høj grad via
planlægning.
Derimod var der ikke tilfredshed med kemilokalet, hvor der var mangelfuld udsugning, forkert
opbevaring af kemikalier samt et antal stoffer (i alt 14 stoffer), som ikke må forefindes. Så der
kommer efterfølgende et tilpasset tilsyn, hvor påbuddene skal være opfyldt. Også på pedellernes
værksted kom der et påbud i relation til træværkstedet, hvor træstøv, som vurderes som
kræftfremkaldende, ikke må forefindes. Der skal findes en løsning på dette problem enten med
udluftning af værkstedet eller indskrænkning af dette arbejdsområde.



Personalia.

Vores mangeårige sekretær Lis Rovelt har valgt at indstille sit aktive arbejdsliv pr. 21/11 efter 27
års ansættelse. I lyset af udviklingen vedr. de administrative fællesskaber har vi valgt ikke at
genbesætte stillingen, men afvente udviklingen. Til at klare de løbende bogholderi-opgaver er ansat
en vikar frem til sommerferien med 2 dages tjeneste om ugen – Lisbeth Bonde.
Skolen afholder fredag d. 21.11 en reception for Lis Rovelt.


Målsætningsprocessen.

Alle personalegrupper havde onsdag d. 30/10, 2008 en efteruddannelsesdag vedr. målsætningen for
perioden 2009 – 2012. Skolen har nedsat et arbejdsudvalg, som tilrettelægger selve målsætnings
processen og skolen havde til gennemførelse af dagen entreret med Bent Engelbrecht fra
konsulentfirmaet Ankerhus. Lærerne var meget engagerede i processen og havde mange gode
forslag til, hvordan skolen kan arbejde og udvikles gennem den næste 3-årige målperiode. Selve den
overordnede ramme i målsætningen vil grundlæggende være den samme, men indsatsområderne vil
være nye. Især var de nye elevtyper et emne, som gav anledning til stor bevågenhed. Også det
forestående byggeri bliver et større emne blandt de konkrete indsatsområder.
Arbejdsudvalget fortsætter processen ved at bearbejde de indkomne forslag med henblik på
behandling i Pædagogisk Råd i december og den senere behandling i bestyrelsen.


Pædagogisk dag om elevsamtaler.

På elevernes Operation Dagsværksdag, d. 5.11, afholdt skolen en pædagogisk dag for lærerne med
temaet ”Elevsamtaler – hvordan professionaliserer vi disse?” under ledelse af Cand. psyk. Steen
Clod Poulsen. Sten Clods oplæg kom overordnet ind på læring, og hvad der skal til for at den kan
lykkes samt konkret, hvordan vi kan forbedre især de spørgsmål, vi stiller eleverne under
samtalerne og hvordan der er behov for anvisninger på, hvordan eleverne kommer videre.
Over middag var der desuden afsat tid til drøftelse af fagenes forskellige metodiske tilgang til de
forskellige forløb i almen studieforberedelse (AT), samt hvordan vi kan give en mere ensartet
vejledning til eleverne baseret på best/good-practice i AT. Der var læreroplæg fra 4 fag/fakulteter
og det blev aftalt, at der til januar udarbejdes en fælles skabelon for vejledning til eleverne forud for
eksamen, som starter d. 14.1.


Status på forbrug til efteruddannelse 2008.

Der er afsat 150.000 kr. og der er forbrugt 161.000 kr. Derudover er de anvendt til 5,5 dag pr lærer.
Der er tale om en væsentlig forøgelse af kursusaktiviteten, hvilket var en del af skolens målsætning.
Så resultatet er meget tilfredsstillende.

Budget 2009 (bilag 3)
HZ orienterede om det reviderede budget:
Skolen har på baggrund af de kendte oplysninger om Finanslov 2009 udarbejdet budget for det
kommende år. I forbindelse med offentliggørelse af finansloven er udmeldt, at priser og lønninger
stiger med 4,5 % fra 2008 til 2009 – p.g.a. budgetteknik stiger takster kun med 4,1 %.

I 2009 er det planlagt at skolen går ud af året uden at have en nettogæld til lærerne. Der er i budget
indeholdt kr. 600.000 til fuld og endelig udbetaling for overtimer pr. 30. juni 2009 – herudover
forventes ingen opbygning af overtimer i den resterende del af året frem til 31. december.
Der er via lønsystemet beregnet lønudgift for den lærerstab der p.t. er ansat og herudover er
indregnet ansættelse af yderligere 1 lærer pr. 1. august 2009 p.g.a. øget elevtilgang.
Vedligeholdelse af bygningen kan godt gå hen at blive større i forbindelse med de forestående
ombygninger, fordi det vil være formålstjenligt i processen. Omvendt er der på andre områder
mulighed for at udgifterne bliver lidt lavere end budgetteret.
NB: Hvordan fungerer forsikringen? BL: Ved overgang til selveje blev Gymnasiet selvforsikrende.
Den maksimale udgift pr. år til selvforsikring er fastsat til 1 % af omsætningen, hvilket i runde tal er
350 tkr. Der har hidtil i årene 2007 og 2008 ikke været forsikringshændelser, hvorfor der i år 2009
kun afsættes et beløb på kr.25 tkr.
LV: Er der i lønbudgettet indeholdt penge til ny løn? HZ: ja.
Bestyrelsen vedtog det fremlagte budget.

3.

Udvidelse af undervisningslokalerne og toiletfaciliteter. (bilag 4)

BL orienterede om udvidelse af skolens undervisningskapaciteter. Skolen har – som allerede oplyst
– fået bevilget 9,6 mill. til tilbygning af undervisningslokaler og forbedring af toiletforhold.
BL orienterede desuden om det afholdte byggemøde og de hidtidige overvejelser vedr. den endelige
indretning af de 326 bevilgede kvadratmeter:
Med hensyn til byggeplan A i fløj 3: Måske bliver der mulighed for at få et auditorium til 180
personer med en lille udvidelse af grundplansarealet i forhold til bilagets skitsetegning. En sådan
anvendelse af den nye tilbygning vil også give nogle helt nye indholdsmæssige muligheder for
undervisningen. Med hensyn til byggeplan B - naturvidenskabsfløjen - håber skolen at UBST, og
dermed Undervisningsministeriet, også vil bevilge penge hertil og der regnes med et hurtigt svar.

4.

Samsø-eleverne.

BL orienterede om, at bestyrelsen for Odder Højskole har besluttet, at der ikke er økonomisk basis
for at lave en udbygning af værelsesfløjene og spisesalen for at kunne rumme flere Samsø-elever. Et
sådant byggeri kan nemlig ikke opnå statstilskud på samme måde som et ordinært højskole-byggeri,
og projektet kan derfor ikke hænge sammen.
Gymnasiet står derfor overfor det problem, at der er stor interesse på Samsø for at komme til at gå
på Odder Gymnasium, men vi kan ikke tilbyde værelsesfaciliteter.
NB vil gerne tage en samtale med højskoleforstanderen, om der evt. kunne findes en løsning på
problemet, fordi det netop fungerer så godt med eleverne her. Evt. kunne Samsø Kommune også
være med til at finde en løsning på problemet.

5.

Evt. ny studieretning med Biotek. (bilag 5)

HZ orienterede om Undervisningsministeriets nye fag i gymnasiets fagrække kaldet Biotek. Hvis
Odder Gymnasium skal tilbyde en studieretning med Biotek på A-niveau som beskrevet i
modellerne til optaget af elever i marts 2009, skal dette besluttes omkring 1. december i
indeværende år. Biotek startes på en del Århus-gymnasier. HZ vurderer at Odder Gymnasium også
bør tilbyde det nye fag fra skoleåret 09, idet der på skolen er lærere, der ønsker at erhverve sig
kompetencen. Det ville også være et dårlig signal, hvis skolen som en af de få ikke havde den
mulighed
Bestyrelsen beslutter at skolen udbyder biotek fra skoleåret 09.

6. Evt.
Mødeplan for 2009.
a. mandag 26 januar
b. onsdag
25 marts
c. mandag 14. september
d. onsdag
18. november
Referent SJ.
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