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Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde d. 26. januar, 2009 kl. 16.30  med følgende dagsorden  

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.17/11, 08. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

a. Evaluering af Gymnasiereformen. (bilag 2) 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udsendt en omfattende evaluering på bag-

grund af det første gennemløb af studenter efter reformen. Denne har allerede givet 

anledning til debat i medierne. Der vedlægges de resumerende og konkluderende de-

le af rapporten for at kunne perspektivere denne debat. 

b. Studieretningsvalget. 

Der orienteres om elevernes valg af studieretninger pr. 1/12, 2008 og den deraf føl-

gende oprettelse af de nye 1g klasser. 

c. Udbud af studieretning med biotek. 

Der orienteres om behandlingen i Pædagogisk Råd og status vedr. ansøgningen til 

Region Midtjylland og igangsættelse af kursusaktivitet. 

d. Personalia.  

Lektor Tove Elklit er afgået ved døden d. 8/1, 2009. Der orienteres om forløbet på 

skolen i den anledning. 

To kolleger har meddelt at de ønsker at gå på pension. Det drejer sig om Lektor Tor-

ben Steen Jensen (musik) og Lektor Alice Petersen (tysk, dansk). Der orienteres om 

de beskæftigelsesmæssige konsekvenser af dette. 

e. Regnskabsresultat 2008. Foreløbig orientering. 

 

3. Målsætning og indsatsområder. (bilag 3) 
Der har i løbet af efteråret været en længere proces involverende alle personalegrupper og 

eleverne vedr. en revision af skolens målsætning og de dertil hørende indsatsområder I ef-

teråret 2008 afholdtes en temadag med henblik på at formulere en ny målsætning for perio-

den 2009 – 2012. Denne proces resulterede i at den nuværende målsætnings formuleringer 

videreføres med små justeringer, idet målsætningen er på et relativt overordnet niveau og 

også i den kommende målperiode på 3 år er dækkende for skolens udvikling. Der var til 

gengæld brug for et nyt sæt af konkrete udmøntninger af målsætningens mere retningsangi-

vende formuleringer, idet nøgleområderne for perioden 2005 – 2009 i stort omfang er blevet 

realiseret. 

Den reviderede målsætning med tilhørende indsatsområder og procesbeskrivelse drøftes 

med henblik på bestyrelsens godkendelse. 

 

4. De administrative fællesskaber. 

Ungdomsuddannelserne er under ét blevet pålagt en besparelse på kr. 325 mill. i anledning 

af finansieringen af fængselsreformen. Besparelsen indfases gradvist med fuld effekt i 2011. 

Vores andel af besparelsen vil i 2011 beløbe sig til kr. 600.000. Som udgangspunkt har poli-

tikerne ønsket at besparelserne skal findes på administration og bygningsdrift og for at kun-



 

 

ne imødekomme dette er der igangsat en proces til etablering af såkaldte administrative fæl-

lesskaber indenfor 5 områder. Økonomi og planlægning, Løn og Personale, IT, Indkøb, 

Bygninger og service. Der er udarbejdet en omfattende rapport og der har været afholdt en 

række informationsmøder. 

Bestyrelsen orienteres om dette forløb med henblik på videre drøftelser. 

 

5. Påbud fra Arbejdstilsynet.(bilag 4) 

Skolen havde 8/12, 2008 et varslet besøg af Arbejdstilsynet som opfølgning af det uvarslede 

besøg i november måned. Besøget resulterede i en række påbud som fremgår af vedlagte 

skrivelse. 

Bestyrelsen orienteres om de afgivne påbud med henblik på en drøftelse af løsningsmodel-

ler. 

 

6. Bygningsmæssige ændringer (bilag 5). 

Der har været afholdt en række møder i processen med at få defineret den præcise funktio-

nalitet, udseende og indretning af vores tilbygning. 

Bestyrelsen orienteres om processen og den nuværende status med henblik på udveksling af 

ideer. 

 

7. Nyt fra skolen. 

a. Årets eksamen i Almen Studieforberedelse 

b. Skolens deltagelse i evalueringsarbejde i forbindelse med forsøgsprojekt fra Under-

visningsministeriet. Odder Gymnasium er sammen med Nørresundby Gymnasium 

og HF og Fåborg Gymnasium vært ved 2 konferencer i marts vedr. evaluering. 

c. Musical og skolefest lørdag d. 28/2, 2009. 

 

 

8. Evt.  

 

 

 

Skolen er vært ved et let traktement 

 

 

m.v.h. 

Hans E. Zeuthen     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 


