
   
 

29.5.08 

 

 

 

 

 

 

Referat fra møde d. 27.5.08  i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium 
 

Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Steffen Svendsen (SS), Lars Bluhme (BL), Mathias Egholm (ME), 

Susanne Th. Jensen (SJ), Dorthe Demuth (DD), , Andrea Stubager Bæk (AB) og Simon Højmark 

Christensen (SC). 

 

Fraværende: Hans Kjeldsen, Poul Erik Jensen (PE) og Henrik Garlik Jensen (HG), Niels-Ulrik 

Bugge (NB), Lis Vastrup (LV) 

      

    HZ bød den nye elevrepræsentant Andrea Stubager Bæk velkommen 

 

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

 

 

2. Meddelelser. 

 

a. Ændring i gymnasiereformen. (bilag 2) 

Vejledning i Studieretningsprojektet (SRP): BL orienterede om SRP, som efter de nugældende 

regler på egen hånd skal færdiggøres på 14 dage.. Fra næste skoleår bliver der mulighed for at 

indlægge vejledning i de 14 dage, så eleverne bedre kan bruge dagene fornuftigt og ikke bliver 

helt så afhængige af muligheden for hjælp fra hjemmet m.v.. Nærmere retningslinjer herfor føl-

ger fra Undervisningsministeriet. 

”Parallelitetsproblemet” i engelsk er nu løst. Problemet bestod i, at engelsk B-niveau skulle af-

sluttes efter 3g af hensyn til samarbejdsmulighederne mellem fagene og på denne måde kunne 

give en synergieffekt. Dette betød imidlertid, at skoler, der havde engelsk A som valgfag, var i 

den situation, at engelsk skulle læses på to forskellige niveauer på samme tid i 3g. OG har ikke 

oprettet engelsk A niveau pt, men forventer dette til næste skoleår, hvorfor OG allerede har for-

beredt den nye situation i sin tilrettelæggelse. Det vil sige at skabe mulighed for at engels B af-

sluttes ved slutningen af 2g. 

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

lerede fra og med den nye årgang, der starter til august. 

 

b. Lokalesituationen. BL orientere om status i dialogen med Universitets- og Bygningsstyrelsen. 

UBST kommer til OG den 9. juni for at se på bygningen og dens evt. udvidelsesmuligheder. 

 

c. BL orienterer om status vedr. frafaldsproblematikken: 4 elever fra 1g har forladt skolen i for-

året og vi har fået en tilgang på 2 elever; i alt har ca. 10 % fra 1g årgangen forladt skolen i løbet 

af hele skoleåret. En arbejdsgruppe arbejder med problemstillingen m.h.p. forslag til at mindske 

unødigt frafald. En mentorordning er allerede iværksat via studievejledningen ligesom læsepæ-

dagog- og lektiecafé- tilbuddet er udvidet. 

Konkluderende er situationen som vi håbede, nemlig at det stigende frafald i efteråret 2007 ikke 

er fortsat i foråret 2008.  

 

 



 

d. Evaluering 2g og 3g. 

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

de 2 øvrige årgange med særligt henblik på elevernes trivsel og de nye flerfaglige fag/opgaver. 

SJ orienterede om hovedkonklusionerne herfra. 2g og 3g m.h.t. trives gennemgående godt i de-

res klasser (96 % af eleverne) og på skolen som værested (99 %). I almen studieforberedelse 

(AT) var kun ca. ½ af 3g eleverne tilfredse med den undervisning, de havde modtaget i 1-2g, 

hvilket skyldes manglende konsensus, ”lærerne skal tale mere sammen”.  

Forud for eksamen mente 2/3 dog at de var godt rustede til eksamen; 3g havde hjulpet. Til 

sammenligning mente ca. 80 % af 2g eleverne at de havde fået et godt udbytte af undervisnin-

gen, hvilket tyder på en forbedring i 2. gennemløb. Skolen har en arbejdsgruppe, hvor også ele-

ver deltager, som netop har udarbejdet et revideret koncept for AT, som starter til august.  

Studieretningsprojektet i 3g og studieretningsopgaven i 2g vurderes som udbytterig, udfordren-

de og studieforberedende af ca. 90 % af eleverne. Dansk – historieopgaven i 2g blev vurderet 

som nyttig og udbytterig af 98 % i forhold til at ”lære opgaveskrivning”.  

Skolen har elevsamtaler (ES), hvor eleverne støttes i udviklingen af de personlige studiekompe-

tencer. I 3g mener ca. ½ at det er vigtigt og godt med ES; i 2g er det ca. 70 %. Konceptet er net-

op revideret af en arbejdsgruppe og skolen planlægger efteruddannelse på området til efteråret. 

Skolens lektiecafé, som i år ud over lærere også involverer de ældste elever som ”lære-

re”/konsulenter vurderes af 95 % til at være velfungerende. 

Studierejserne i 2g vurderes at være veltilrettelagte, men mest sociale og mindre studieretnings-

faglige. 

 

 

 

3. Elever, klasser og lærere i skoleåret 2008 / 2009 (bilag 3) 
BL orienterede om den aktuelle elevsøgning til Odder Gymnasium. Skolen har haft en stigning i 

søgning til det naturvidenskabelige gymnasium på 10, fra 45 til 55 – måske har det naturviden-

skabelige samarbejde med grundskolerne haft en gunstig virkning? Musik er gået tilbage med 6 

fra 22 til 16. 

Skolen optager til næste skoleår 178 elever fordelt på 6 1g klasser. Derudover har yderligere ca. 

4 elever på nuværende 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 3 ligesom klassedannelsen i 

grundforløbet. I 1x, y,z-klasserne placeres de elever, der har ønsket en naturvidenskabelig- eller 

samfundsmatematisk studieretning; i 1a,i,n klasserne er det sproglige, samfundssproglige eller 

kunstnerisk retning. Erfaringsmæssig vil ca. 30 % af skolens elever vælge om til de endelige 

studieretninger til januar. 

BL orienterede om personalesituationen. Til næste skoleår har én kollega valgt at forlade sko-

len, idet han har fået arbejde nært ved sit hjem i Silkeborg. Yderligere har en lærer, der har væ-

ret på orlov siden 2006 valgt at opsige sin stilling. Til erstatning for disse kolleger og til at un-

dervise den ekstra klasser er ansat 4 nye lærere dækkende kolleger med fagkombinationer in-

denfor samfundsfag, historie, biologi, religion, oldtidskundskab, spansk og musik. Der er såle-

des ansat flere lærere til de timer skolen skal læse, dog har det ikke været muligt at få ansat en 

ekstra naturvidenskabslærere. Dertil kommer 3 vikarer til dækning af hverv i UVM og foræl-

dreorlov. Endelig nyansættes 3 unge kolleger i uddannelsesstillinger, heraf to lærere med natur-

videnskabelige fag. 

Hermed er der 60 lærere på skolen inklusiv rektor. 



 

 

 

4. Økonomiopfølgning 1. kvartal 2008 og revideret budget for 2008 (bilag 4 + 5) 
HZ orienteres om vedlagte bilag 4, Økonomiopfølgning 1. kvartal 2008, hvis virkninger kom-

mer til udtryk i det reviderede budget, bilag 5. 

 

P.g.a. stigende elevtal er udgifterne steget asynkront i forhold til indtægterne, hvilket betyder et 

negativt budget for 2008 på 265.800 kr. Indtægterne for elevtalsstigningen kommer så at sige 

forsinket. Hertil kommer den overgangsordning Undervisningsministeriet har indført, hvor Od-

der Gymnasium gradvist vil få optrappet taxametertilskuddet over 4 år, gående fra 409tkr i 2009 

til 1.218tkr i 2011. 

I budgetter er der regnet med en stigning i udgifterne til undervisningsmidler på 67tkr og en 

stigning i de afsatte midler til kompetenceudvikling af lærerkollegiet på 25tkr. 

Der er afsat midler til generelle løn-  og prisstigninger på 3,1%, resultatløn til ledelsen,  udbeta-

ling af overtidsbetaling til lærerne, samt indregning af løn til undervisning på brobygningsfor-

løb. Desuden er stigende udgifter til pædagogikumkandidater indregnet. 

Forventningerne til 2009 er at skolen vil få et bygningstilskud på 130 tkr. tilbagebetaling af op-

sparing på 150tkr samt 406tkr fra overgangsordningen.   

På sigt forventes skolen at spare på administration og indkøb evt. ved dannelse af større admini-

strative fællesskaber for dele af administrationen og skolens indkøb. Institutionsstyrelsen regner 

med ca. 25 større administrative fællesskaber. Skolen forventes således inden 2011 at have løs-

ninger på de generelle taxameterbesparelser, der kommer som følge af det forventede besparel-

sespotentiale ved disse fællesskaber. 

Bestyrelsen tiltrådte det fremlagte budget.  

 

 

 

5. Forslag om udbud af ny studieretning med Latin A og Græsk A (bilag 6) 

BL orienterede om udbud af ny studieretning, som er resultatet af vedtagelsen af finanslov 2008, 

hvor der blev fastsat et tilskud på kr. 400.000 til skoler som opretter en studieretning med Latin 

A og Græsk A med mindst 7 elever. Samtidig understreges 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 tilskudsmulig-

hed, og da vi har dygtige og meget motiverede lærere på området, ønsker vi at kunne tilbyde en 

klassik linie på skolen. Specielt for linjen gælder, at den må være det tredje element i en delt 

sproglig studieretning. Måske kunne en sådan være med til at styrke den sproglige profil på OG.  

Det kan oplyses at det via kontakt med UVM og skoler, som allerede har oprettet en klassisk li-

nie, er det blevet verificeret at det ekstraordinære tilskud faktisk er dækkende for merudgifterne. 

Silkeborg Gymnasium er det eneste gymnasium i region Midtjylland som p.t. tilbyder den klas-

siske 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 studieret-

ningsvalget december 2008 men regner først med en nettotilgang af elever fra august 2009. Sko-

len 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. 

Bestyrelsen indstiller at OG forsøger at tilbyde klassikerlinjen allerede fra januar 2009 



 

 

 

6. Evt.. 

Skolen holder dimission for årets studenter fredag den 27 juni kl. 10, hvor bestyrelsens med-

lemmer er velkomne. 

 

 

Referent SJ 

 

 

 

 

 

Hans E. Zeuthen Niels Ulrik Bugge  Henrik Garlik Jensen 
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Andrea Stubager Bæk Simon Højmark Christensen 

 


