1. september 2009

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 14. september, 2009 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.25/03, 09. (bilag 1)
Meddelelser.
a. Årets karaktergennemsnit og gennemførselsprocenter. (bilag 2)
b. Elevoptag. Status pr. 7/9, 2009.
Der er d.d. 30 elever i klasserne 1a, 1i, 1n og 1y, mens der er 29 elever i 1x. 3 elever har ønsket optagelse på venteliste men har alle en ikke-naturvidenskabelig interesse. Derfor er den
enkelte plads i 1x stadig ledig.
c. Regnskabsanalyse 2008. Odder Gymnasium sammenlignet med tilsvarende skoler.(bilag 3)
d. Forslag til Finanslov 2010. Konsekvenser for Odder Gymnasium.
e. Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2008 – 2009. (bilag 4)
f. Naturvidenskabelig Festival.(bilag 5)
g. Status byggeri og renovering af naturfagslokaler.
2. Regnskab 2. kvartal 2009 og revideret forventning til samlet regnskab 2009. (bilag 6)
Der vedlægges regnskabsopfølgning og forventning til regnskab 2009
Der orienteres om dette.
3. Bygningsoverdragelse pr. 1/1, 2010 (bilag 7)
Undervisningsministeriet fremlagde 31/8, 2009 aktstykke til Finansloven vedr. statens overdragelse
af bygningsmassen til de selvejende, statslige institutioner. Aktstykket er siden tiltrådt af Finansudvalget. Der vedlægges pressemeddelelse vedr. dette.
Der orienteres om forventningerne for den videre proces.
4. Resultatlønskontrakt skoleåret 2009 - 2010. (bilag 8)
Der vedlægges udkast til resultatlønskontrakt for skoleåret 2009 – 2010.
Bestyrelsen bedes tage stilling til dette.
5. De administrative fællesskaber.
Vedr. baggrund for dette punkt henvises til dagsordnerne for de forrige 2 møder.
Konsulentfirmaet PA Consulting har udarbejdet en rapport som har fokus på administrative procedurer og som beskriver muligheder for administrative fællesskaber.
Derudover er pr. 3/9 afholdt endnu et møde i kredsen af Århus og omegns gymnasier, hvor det blev
drøftet ad hvilke veje det fremtidige arbejde skal foregå.
Bestyrelsen orienteres om dette.
6. Evt.
7. Evt. besigtigelse af byggeri
Skolen er vært ved et let traktement
m.v.h.
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