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Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d.18.11.09 

 
Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Steffen Svendsen (SS), Mathias Egholm 

(ME) Lis Vastrup (LV), Susanne Th. Jensen (SJ), Marie K.W. Madsen (MM) 3z, Jesper Stor-

gaard (JS) 3z. 

 

Afbud fra: Niels-Ulrik Bugge (NB), Hans Kjeldsen (HK), Hanne Gammelgaard (HG), Henrik 

Garlik Jensen (HG), Keld Rask (KR) 

 

 
 

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

 

1.   Meddelelser. 

a. Evt. besigtigelse af byggeri – udskudt pga. dårligt vejr. 

b. Indvielse af byggeri i uge 5, BL fremsætter endelig dato. 

c. Fra finanslovsdrøftelserne: Der er nu afsat en pulje på 220 mio. kr. i 2010-2013 til fornyelse 

af naturfagslokaler på gymnasierne. Odder Gymnasium har formentlig gode muligheder  for 

at få støtte fra denne pulje, da vi har et veldokumenteret efterslæb på dette område.. 

d. BL om skolens hverdag lige nu: 3g- eleverne er optaget af SRP opgaveskrivning; lærerne og 

elever fra Elevrådet har deltaget i pædagogisk dag d. 4.11, hvor emnet var en konkretisering 

af de handleplaner, som målsætningen havde udstukket sidste år. Blandt emnerne var gymna-

siets nye elevtyper og hvordan vi bedst muligt giver eleverne gode rammer og undervisning. 

De nedsatte kvalitetsgrupper fremsatte deres arbejde. Efterfølgende vil de konkrete forslag 

blive fremlagt d. 1.12.09 i Pædagogisk Råd til iværksættelse. 

 

2. Godkendelse af budget 2010 (bilag 2) 

HZ: Fremlæggelse af forslag til budget 2010 I dette budget er medregnet de afledte konsekvenser af byg-

ningsoverdragelsen med helårsvirkning, selvom det stadig er uklart hvorledes periodiseringen ved en lå-

neoptagelse vil påvirke 2010. HZ fremhævede at budgettet var gennemarbejdet og velbeskrevet i den fore-

liggende form.  

Budgettet er særdeles afhængigt af elevtallet, hvor der er regnet med 165 1-G’ere pr august 2010. Dette 

vil medføre oprettelse af 6 1g klasser og da 3g. årgangen, som forlader os i sommeren 2010, også er på 6 

klasser vil det betyde en uændret skolestørrelse på 17 klasser og på 455 elever.  

Som led i overgangsordningen fra amtsligt ejerskab til statslig taxameterordning fik Odder gymnasium et 

fradrag i tilskuddet, et fradrag der skyldtes at taxameteret ville give gymnasier med mere rummelige bud-

getter end Odder  så store stramninger at der måtte en overgangsordning til. Disse ”forkælede” gymnasier 

må fra 2011 klare sig med samme tilskud som gennemsnittet. Odder, der været med til at finansiere denne 

overgangsordning, får til gengæld fra 2011 omsider samme taxameter som gennemsnittet.  2010 er  det 

sidste år på overgangsordningen. I forhold til finansloven tyder det ikke på, at der for 2010 kommer yder-

ligere besparelser. 

 

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 Finansudvalget. 

Med henblik på at skaffe realkreditlån til køb af bygningerne har skolen udarbejdet et sæt dokumenter, 

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



BL præsenterede baggrunden for . Der anvendes en såkaldt ”Betalingsevnemodellen ved køb af ejendom”, 

en model som er helt særlig og historisk af sin art. Denne model betyder for Odder Gymnasiums ved-

kommende en mulig købspris på ca. 21.000.000 – 23.000.000 kr., som vil være lig med skolens betalings-

evne med de udmeldte særlige bygningstaxametre, et beløb som skolen derefter skal låne hos en kreditfor-

ening. Processen er kompliceret og derfor er tidspunktet for det endelige tilsagn om køb af bygningerne 

udskudt til 8.3.2010. Vi skal dog forsat afgive et betinget tilsagn senest d. 31/1, 2010. Tilsagnet må ude-

lukkende være betinget af at den nødvendige låneoptagelse går i orden.  Derfor skal bestyrelsens beslut-

ningsproces de facto være afsluttet i slutningen af januar.  

BL oplyste, at der er 4 realkreditinstitutter, der er interesserede i at yde lån og de vil give tilbud til skolen. 

Til brug herfor har Odder Gymnasium udarbejdet et omfattende udbudsmateriale med tilhørende prognose 

frem til 2020. 

ME gør opmærksom på, at der er en mindre uoverensstemmelse mellem rektors beretning som blev udar-

bejdet tidligere og den egentlige prognose med hensyn til forventet elevtal. BL retter uoverensstemmelsen 

i beretningen. 

JS spurgte til hvad det betyder at lærerfrekvensen pr klasse går ned. BL oplyste, at det betyder at der sand-

synligvis vil være færre lærere pr klasse i fremtiden, fx i form af forventelige besparelser - i alt ca. 0,3 % 

pr år, hvilket er et optimistisk bud i forhold til de almindelige årlige besparelser på det offentlige område.   

HZ: UVM har rådet skolerne til at være forsigtige med lån og tage fastforrentede lån, men HZ finder at 

man også kunne overveje andre former – herom senere til bestyrelsen.  

ME spurgte til den negative egenkapital. BL oplyste at der primært er tale om forhold ved overgangen til 

selvejet, hvor vi blev født med negativ egenkapital, idet vores skyldige gæld vedr. lærernes feriepenge, 

skal konteres som et passiv i tilfælde af at alle lærerne forlader skolen på samme tid. Det er med andre ord 

en negativ egenkapital,, men som dog ikke har betydning for skolens daglige økonomi og likviditet. I 

2017 vil skolens egenkapital ifølge prognosen være positiv.. 

BL meddelte, at skolen overvejer at låne 28 mio. Hvis købsprisen bliver 23 mio. vil der herved være 5 

mio. kr. til modernisering af naturfagslokalerne. Hvis vi kan få andel i den nævnte renoveringspulje vil 

skolen naturligvis anvende midler herfra. 

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

 

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

BL præsenterede skolens studieretningsudbud gældende for den nuværende 1g årgang og redegjorde for 

de problemstillinger, der ligger i den forbindelse. Ved 5 klasser er klassedannelsen altid vanskeligere, og i 

år kan det blive sværere at sikre skolen den runde profil, hvor der er både sproglige, naturvidenskabelige 

og samfundsfaglige elever uden at mange elever skal vælge om. 

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. Også her har inte-

ressen været meget begrænset og dette foreslås derfor også fjernet fra udbuddet.  

LV: signalværdien til folkeskolerne er væsentlig og franskstudieretningen bør derfor bibeholdes. HZ: sko-

lestørrelsen taget i betragtning bør man overveje, hvor mange retninger, der med rimelighed udbydes. Når 

det år efter år – nu i 5 år i træk ikke er blevet oprettet fx fransklinjen, bør den ikke udbydes af hensyn til 

skolens troværdighed. 

 



5. Ændringer i lovgivningen vedr. gymnasiereformen. (Oplæg ved SJ) 

I forbindelse med forligsforhandlinger i foråret 2009 er der opnået enighed om ændring af gymnasiere-

formen på en række områder. Disse – og konsekvenserne for Odder Gymnasium – blev gennemgået af SJ.  

 

6. Møderække for 2010 

Følgende datoer kl. 16.30 

20. januar (Foreløbig godkendelse af købstilbud) 

2. marts (Endelig godkendelse af købstilbud + belåning) 

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

20 september (Eksamen, resultatlønskontrakt) 

17 november (Budget 2011) 

 

7. Evt. Intet 

 

18.11.09 Referent SJ  
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