17. marts 2009

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 25. marts, 2009 kl. 16.30 med følgende dagsorden.

1. Godkendelse af referat fra mødet d.26/01, 09. (bilag 1)
Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 2 + 3)
Revisor vil være til stede under dette punkt.
Punktet er til bestyrelsens godkendelse.
2. Meddelelser.
a. Dorthe Demuth har meddelt at hun udtræder af bestyrelsen for Odder Gymnasium i
forbindelse med hendes fratræden som leder af Beder Skole. I stedet indtræder skoleleder for Malling Skole Hanne Gammelgaard.
b. Elevansøgninger til næste skoleår.
Processen er blevet noget forsinket, idet der – som det har været oplyst i dagspressen
– har været problemer med det elektroniske ansøgersystem. Fristen for at søge ungdomsuddannelse er derfor udsat til 20/3. Der gives en orientering om den aktuelle situation d.d.
c. Bygningsmæssige ændringer.
Der har nu været afholdt licitation på byggeriet af auditorium, musiklokale og yderligere toiletter. Samtidig har vi fået meddelelse om at der er bevilget midler til udskiftning af resten af vinduerne på skolen.
Der orienteres om status vedr. den forventede samlede bygningsaktivitet i indeværende år
3. Budget 2009. (bilag 4)
På baggrund af årsrapporten 2008 fremlægges revideret budget for 2009 til godkendelse.
4. De administrative fællesskaber.
Vedr. baggrund for dette punkt henvises til dagsorden for forrige møde.
Der har nu været afholdt yderligere møde i kredsen af Århus og omegns gymnasier, hvor det
blev besluttet ad hvilke veje det fremtidige arbejde skal foregå.
Bestyrelsen orienteres om dette.
5. Skolens kvalitetsarbejde.
Skolens deltagelse i evalueringsarbejde i forbindelse med forsøgsprojekt fra Undervisningsministeriet. Odder Gymnasium er sammen med Nørresundby Gymnasium og HF og
Fåborg Gymnasium vært ved 2 konferencer i marts vedr. evaluering.
Bestyrelsen orienteres om hovedkonklusionerne af dette arbejde og vores fremtidige planer
på området.

6. Evt.

Skolen er vært ved et let traktement

m.v.h.
Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor

