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Referat fra skolebestyrelsesmøde, mandag d. 14.09.09 
 

 

Til stede:  

Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Niels-Ulrik Bugge (NB), Keld Rask (KR),  Hanne 

Gammelgaard (HG),  Lis Vastrup (LV), Hans Kjeldsen (HK), Susanne Th. Jensen (SJ), Mathias 

Egholm (ME), Jesper Storgaard 3z (JS), Marie K.W. Madsen 3z (MM) 

 

 

Afbud fra:  

Henrik Garlik Jensen (HG), Steffen Svendsen (SS),  

 

 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.25/03, 09. (bilag 1) 

 

Meddelelser. 

 

a. Årets karaktergennemsnit og gennemførselsprocenter. (bilag 2) 

BL: Det interessante er at se på, hvordan gennemsnittet er fremkommet i de enkelte klasser. Vi kan 

notere forskellene i klasserne og være opmærksom på, at der ofte er en sammenhæng mellem de 

trivselsmæssige aspekter og karaktergennemsnit, hvilket vi kan inddrage i skolens håndtering af 

undervisningen og trivselsproblematikken. 

Det samlede gennemsnit er 6,4, hvilket er lig med landsgennemsnittet sidste år. Spørgsmålet er, om 

Odder Gymnasium bør være tilfreds hermed? Den høje gennemførelse kan muligvis være en med-

forklarende årsag hertil. Den samlede gennemførelsesprocent er pt. på 93 %. 

 

b. Elevoptag. Status pr. 7/9, 2009 

 

BL: 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 der med et mak-

simum på 30 i klasserne den enkelte plads i 1x stadig ledig. Eleverne har i år været meget sene til at 

tilmelde sig gymnasiet og en del henvender sig hen over sommerferien. 30 elever i klassen har væ-

ret ”tålegrænsen” i forbindelse med elevoptag. 3 elever er pt, på venteliste; andre fire er kommet ind 

i forbindelse med tilsvarende elevafgang.  

 



 

 

c. Regnskabsanalyse 2008. Odder Gymnasium sammenlignet med tilsvarende sko-

ler.(bilag 3) 

HZ: At Odder Gymnasium er blandt de få gymnasier, der har underskud, skyldes at skolen har en 

meget lav indtægtsside sammenlignet med skoler af sammenlignelig størrelse. Skolens udgiftsni-

veau ligger lidt under tilsvarende gymnasiers. Den noget svære økonomiske situation, som skolen 

befinder sig i på grund af taxametersystemets indbyggede overgangsordning - som Odder Gymnasi-

um bidrager til, vil udlignes i takt med at skolen kommer på den anden side af den økonomisk bela-

stende udligningsordning. 

 

d. Forslag til Finanslov 2010. Konsekvenser for Odder Gymnasium. 

BL: Der er lagt op til besparelser, bl.a. via administrative fællesskaber. Det besparelsespotentiale, 

der i finansloven er lagt op stemmer dog ikke overens med, hvad der faktisk er muligt at bespare, 

idet en del af besparelser og rationaliseringer allerede er foretaget. Det, der ikke kan spares via ad-

ministrative fællesskaber vil formentlig i nogen udstrækning komme til at gå ud over undervisnin-

gen. I alt drejer besparelsen sig om ca. 600.000 kr i 2011. [Vi kan jo måske spare lidt på rengøringen] Proces-

sen med undersøgelse og analyse af et evt. besparelsespotentiale ved at indgå i et administrativt 

fællesskab er i fuld gang. Udmøntningen af besparelserne vil følge budgetforslag for 2010-2011.  

 

e. Udmøntning af resultatlønskontrakt for skoleåret 2008 – 2009. (bilag 4) 

HZ: Udmøntningen er sat til 90 %. 

BL: Gennemgik hovedpunkterne fra rapporten om målopfyldelsen, jvf bilag 4. BL ønsker at gen-

nemgå karakterfordelingen med elever og lærere, idet det er bemærkelsesværdigt at eleverne på 

Odder Gymnasium får lavere karakterer ved årskarakterer end ved eksamen – denne analyse vil 

ligeledes blive sammenlignet med landsgennemsnittet, så skolen sikrer sig at eleverne stilles lige 

med andre elever. 

Kvalitetsarbejdet er fortsat på skolens dagsorden og skolesamarbejdet med to andre gymnasier er nu 

afsluttet med to landsdækkende konferencer, som skolen har fået fint feed-back på. Til november 

afholdes en pædagogisk dag, hvor resultaterne fra kvalitetsarbejdet samles, hvorefter tiltag iværk-

sættes. 

 

 

 



f. Naturvidenskabelig Festival.(bilag 5) 

BL: Vi har fået god presseomtale for naturvidenskabsfestivalen d 23.9, som har et omfattende na-

turvidenskabeligt program. Projektet er en integreret del af skolens naturvidenskabssamarbejde med 

grundskolernes 8 – 10 klasse. Et lignende samarbejdsprojekt er iværksat i faget tysk, hvor skolen er 

vært ved en konference d 7.10, hvor de afleverende grundskolers tysklærere er inviteret.  

 

g. Status for byggeri og renovering af naturfagslokaler. 

BL: Skolen har fra Arbejdstilsynet fået et påbud vedrørende naturvidenskabslokalerne, hvor der 

skal nyt sug på samt nye bordplader, hvilket skal være bragt i orden inden 1. januar 2010. Skolen 

havde håbet på en bedre helhedsløsning, men UBST har ikke kunnet finde midler hertil, så i første 

omgang bliver der kun tale om at lokalerne lovliggøres indenfor tidsfristen. 

 

2. Regnskab 2. kvartal 2009 og revideret forventning til samlet regnskab 2009. (bilag 6) 

Det forventede regnskab viser at skolen kommer ud med et resultat på 187.000, hvilket er resultatet 

af efterårssemestrets besparelser og en vurderingen af det fornuftige i at ende med et forsigtigt over-

skud. 

ME finder at de fælles vurderinger omkring besparelserne på mange måder har været i orden og en 

sund proces, hvor bl.a. møder er reduceret eller strammet op. ME spurgte desuden til, hvordan det 

går med kursuskontoen? BL: I en del tilfælde har hele faggrupper fået nej til at deltage i kursus, 

men derimod har en enkelt lærer fra gruppen fået tilladelse. Det er ikke særligt ønskværdigt, men 

nødvendigt i forhold til det sparebudget, der er lagt for efteråret. 

 

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 Finansud-

valget..  

Betalingsevnen fastsættes af staten og overdragelsesprisen sættes herefter. Den offentlige vurdering 

var 38,5 mil og det bliver spændende at se, hvad prisen bliver fastsat til. Der er indkaldt til møde d. 

7. oktober, hvor Undervisningsministeriet orienterer nærmere herom. 

 

 

 

4. Resultatlønskontrakt skoleåret 2009 - 2010. (bilag 8) 

 

Bestyrelsen tiltrådte udkastet til resultatlønskontrakt for skoleåret 2009 – 2010.  

BL fremhævede især de nye indholdsmæssige muligheder nybygningen med auditoriet giver, her-

under nye undervisningsformer og pædagogik med varierende holdstørrelser. Skolen påtænker også 

at indføre GRUS – faggruppesamtaler for at sikre den faglige udvikling.  



På Operation Dagsværksdagen/OD-dagen d. 4.11 er der et større pædagogisk arrangement, hvor 

produktet af det igangsatte kvalitetsarbejde fremlægges. 

 

 

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 proce-

durer og som beskriver muligheder for administrative fællesskaber.  

Derudover er der 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. 

PA Consulting har aflagt to besøg på Odder Gymnasium, hvor der blev opridset muligheden for 

enten at være tilkoblet et administrativt center, eller være løst/virtuelt koblet til centret eller slet ikke 

være med. Skolen overvejer hvordan skolen evt. kan indgå i et sådant fællesskab. Men det er vigtigt 

at den lokale administrative kapacitet ikke udtyndes så meget at skolen ikke kan agere selvstændigt. 

 

 

6. Evt.  
 

D. 26. november kl 16.30 er næste bestyrelsesmøde. 

 

ME: Hvordan går det med evt. besparelse på rengøringsområdet? BL: situationen vedrørende en 

potentiel besparelse på rengøringsområdet er meddelt til rengøringslederen og der skal flere drøftel-

ser til med bl.a. S.U. inden der tages stilling til hvordan en evt. besparelse skal udmøntes. 

 

 

7.  Besigtigelse af byggeri 

 

Byggeriet blev besigtiget af bestyrelsen. 

 

Referent SJ. 

 

Hans E. Zeuthen Niels Ulrik Bugge  Henrik Garlik Jensen 

 

 

 

 

Keld Rask Hanne Gammelgaard  Steffen Svendsen 

 

 

 

 

Hans Kjeldsen Lis Vastrup  Mathias Egholm 

 

 

 

 

Jesper Helbo Storgaard Marie K.W. Madsen 


