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Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 18. november, 2009 kl. 16.30  med følgende dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.14/9, 09. (bilag 1) 

 

Meddelelser. 

a. Evt. besigtigelse af byggeri. 

b. Indvielse af byggeri 25/1 eller 26/1, 2010 

 

2. Godkendelse af budget 2010 (bilag 2) 

Der vedlægges forslag til budget 2010. 

Til godkendelse. 

 

3. Bygningsoverdragelse pr. 1/1, 2010 (bilag 3) 

Undervisningsministeriet fremlagde 31/8, 2009 aktstykke til Finansloven vedr. statens overdragelse af 

bygningsmassen til de selvejende, statslige institutioner. Aktstykket er siden tiltrådt af Finansudval-

get. Med henblik på at skaffe finansiering til køb af bygningerne har skolen udarbejdet et sæt doku-

menter, som beskriver skolens drift og forventninger til dette frem til 2020. 

Baggrunden for bygningsoverdragelsen præsenteres ligesom de relevante dokumenter gennemgås. 

Bestyrelsen skal tage endelig stilling til ovenstående punkt på et bestyrelsesmøde i januar 2010 

 

4. Studieretningsvalget 1/12, 2009 og forslag til ændring af udbud (bilag 4) 

Skolens studieretningsudbud gældende for den nuværende 1g årgang præsenteres og der redegøres for 

de problemstillinger, der ligger i den forbindelse.  

Med baggrund i det brede og lidt uoverskuelige udbud foreslås det at der gældende for optag 2010 ju-

steres i udbuddet således at udbud af studieretningen med Fransk A, Engelsk A og Samfundsfag B 

fjernes. Der har siden gymnasiereformens indførelse ikke været ansøgere nok til at oprette denne. I 

lighed med dette har vi siden gymnasiereformens start udbudt fransk begyndersprog som sprog 2. Og-

så her har interessen været meget begrænset og dette foreslås også fjernet fra udbuddet. 

Bestyrelsen bedes tage stilling til dette. 

 

5. Ændringer i lovgivningen vedr. gymnasiereformen. (Oplæg ved SJ) 
I forbindelse med forligsforhandlinger i foråret 2009 er der opnået enighed om ændring af gymnasie-

reformen på en række områder. Disse – og konsekvenserne for Odder Gymnasium - gennemgås  

 

6. Møderække for 2010 
Følgende datoer kl. 16.30 

20. januar (Foreløbig godkendelse af købstilbud) 

4. marts (Endelig godkendelse af købstilbud + belåning) 

18. marts (Godkendelse ar årsrapporten, elevoptag, klassedannelse) 

20 september (Eksamen, resultatlønskontrakt) 

17 november (Budget 2011) 

 

7. Evt.  

 

Skolen er vært ved et let traktement 

 

m.v.h. 

Hans E. Zeuthen     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 


