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Referat fra møde d. 26.01.09  i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium 

 
 

Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Niels-Ulrik Bugge (NB), Lis Vastrup 

(LV), Hans Kjeldsen (HK), Susanne Th. Jensen (SJ), Andrea Stubager Bæk (AB), Simon 

Højmark Christensen (SC), Steffen Svendsen (SS), Marie K.W. Madsen (MM) 

 

 

Afbud fra: Keld Rask (KR), Henrik Garlik Jensen (HG), Mathias Egholm (ME), Dorthe Demuth 

(DD) 

 

      MM er tiltrædende elevrepræsentant  

 

 

 

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

Referatet godkendt. 

 

 

 

2. Meddelelser 

a) Evaluering af Gymnasiereformen. (bilag 2) 

BL orienterede om den nye rapport som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har udsendt. Det 

er en omfattende evaluering på baggrund af det første gennemløb af studenter efter reformen.  

Gymnasiereformen er en vidtspændende reform der indebærer en overgang fra en klassisk 

erkendelsesorientering til et gymnasium med anvendelsesorienterede kompetencer. Det viser sig 

i flg. rapporten, at eleverne efter reformen klarer sig godt, men at det er lidt andre kompetencer, 

der erhverves efter reformen. 

Rapporten har allerede givet anledning til debat i medierne. Pressen har bl.a. formidlet et 

lærersynspunkt om at det faglige niveau – i klassisk forstand - er faldet. Rapporten konstaterer i 

den sammenhæng, at lærernes synspunkt ikke nødvendigvis afspejler en erkendelse af, at det 

gamle gymnasium er afviklet og det nye gymnasium er kommet til med andre mere 

anvendelses-orienterede kompetencemål. 

Elevernes vurdering er mere positive i 08 end de var tidligere. Det bliver spændende at se, 

hvordan aftagerne på sigt vil vurdere elevernes kompetencer og hvordan der evt. kan ske 

tilpasninger på de videregående uddannelser til de nye kompetencer eleverne starter med. 

Rapporten anbefaler at reformen får tid til at udvikle det potentiale der ligger i 

studieretningerne, som endnu ikke er udfoldet. 

Rapporten anbefaler også at grundforløbet ikke starter på baggrund af forhåndstilkendegivelser, 

men at det udelukkende bliver det endelige valg i december, der fordeler eleverne i de 

forskellige studieretningsklasser. 

BL orienterede om OG’s karaktergennemsnit på 7,2, kun overgået af ét Århus-gymnaium. 

Landsgennemsnittet ligger på 6,9.   

 

 



 

 

b) Studieretningsvalget. 

BL orienterede om elevernes valg af studieretninger pr. 1/12, 2008 og den deraf følgende 

oprettelse af de nye 1g klasser. OG har tilstræbt en helhedsløsning, som i høj grad tilgodeser 

elevgruppens ønsker. Vi er gået ud fra følgende: 

 

- langt de fleste elever får deres 1. prioritering (ca. 90%), og alle elever tilbydes enten 

deres 1. eller 2. prioritering 

- vi opretholder en stærk profil inden for samtlige hovedområder 

- klassedannelsen laves, så de blandede studieretninger giver mening (og er lovlige) 

Det betyder, at vi  opretter følgende klasser og studieretninger: 

 

1a sproglig  LA/GR, TY/EN, SPB/EN ca.  16+6+8 elever 

1i samfundssproglig SA/EN/Ma    29 elever 

1n musisk  MU/EN/   26 elever 

1x naturvidenskabelig FY/MA/Ke   31 elever 

1y naturvidenskabelig/ MA/SA/Ke og MA/Bi/Ke  15+15 elever 

samfundsmatematisk  

1z samfundssproglig SA/EN/Ma   30 elever 

I alt                          176 elever 

 
[Et fag markeret med store bogstaver angiver A-niveau, Et stort begyndelsesbogstav angiver B-niveau] 

Der har været en del spørgsmål omkring de mange elever (26), der valgte den klassiske linje. 

Her måtte 10 elever vælge om, så der både bliver mulighed for at oprette en klassiker linje 

samtidig med at skolen kan tilbyde også moderne sprog, spansk og tysk på A-niveau. På den 

måde får skolen en god, stærk sproglig profil. 

  

c) Udbud af studieretning med biotek. 

Efter sidste bestyrelsesmøde er sagen blevet forelagt de involverede lærere og behandlet i 

Pædagogisk Råd. Skolen er med i en ansøgning hos region Midtjylland, der pr. skole omfatter 

50.000 kr. til kursusaktivitet samt 50.000 til udstyr, samt yderligere 250.000 hvis det bliver 

nødvendigt at etablere linjen som en delt studieretning. 

 

d) Personalia  

Lektor Tove Elklit afgik ved døden d. 8/1, 2009. Skolen har holdt en mindehøjtidelighed for 

elever og lærere og skolens ledelse og lærere deltog i bisættelsen.  

To kolleger har meddelt at de ønsker at gå på pension. Lektor Torben Steen Jensen (musik) pr 

1.3 og Lektor Alice Petersen (tysk, dansk) pr 1.9.  

BL orienterede om at der allerede nu er opslået en stilling i musik. 

 

e) Regnskabsresultat 2008.  

HZ: Selvom dersom ventet er underskud i 2008 er summen af 2007 og 2008  positiv. 

 



 

 

3. Målsætning og indsatsområder. (bilag 3) 
BL orienterede om tilblivelsen af skolens forslag til en ny, treårig målsætning og den 

forestående proces med implementering af den overordnede målsætning. 

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 efteråret 

2008 afholdtes en temadag med henblik på at formulere en ny målsætning for perioden 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 retningsangivende formuleringer, idet 

nøgleområderne for perioden 2005 – 2009 i stort omfang er blevet realiseret. 

Bestyrelsen tiltræder skolens nye treårige målsætning. 

 

4. De administrative fællesskaber 

HZ orienterede om de politologiske overvejelser om den besparelse gymnasierne er blevet 

pålagt. 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 

politikerne ønsket at besparelserne skal findes på administration og bygningsdrift og for at 

kunne imødekomme dette, er der igangsat en proces til etablering af såkaldte administrative 

fællesskaber 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, 

hvor HZ og skolens økonomichef deltog. 

HZ konkluderede, at der ikke for OG’s vedkommende er en reel mulighed for at spare hele det 

ønskede beløb ved at indgå i administrative fællesskaber, idet skolens administration allerede er 

trimmet til det behov skolen faktisk har. Men de nævnte områder vil naturligvis blive gået efter i 

sømmene for at finde evt. yderligere besparelsesmuligheder. 

 

 

5. Påbud fra Arbejdstilsynet.(bilag 4) 

BL orienterede om, at Odder Gymnasium d. 8/12, 2008 havde et varslet besøg af 

Arbejdstilsynet som opfølgning af det uvarslede besøg i november måned. Besøget resulterede i 

3 påbud i kemilokalet: 

1. At substituere kræftfremkaldende stoffer i kemi 

2. At sikre kemikalieresistente overflader på borde i kemilokalet 

3. At sikre hensigtsmæssig opbevaring af kemikalier 

Pkt. 1 og 2 er løst, mens pkt. 3 forhåbentlig løses i forbindelse med skolens udbygning. 

 

 

 

6. Bygningsmæssige ændringer (bilag 5) 

BL orienterede om de afholdte byggemøder i processen med at få defineret den præcise 

funktionalitet, udseende og indretning af vores tilbygning. 

Bl.a. vil skolen prioritere et årgangsauditorium til i alt 180 pladser, som samtidig kan anvendes 



 

 

som almindeligt klasselokale. Måske betyder de lavere byggeomkostninger, at der kan blive råd 

til at flytte musik med tilhørende lydisolering over i den nye tilbygning. 

Tidsplan:  Første spadestik den 1.april og afslutning af byggeriet pr 1. november.  

 

7. Nyt fra skolen 

Årets eksamen i Almen Studieforberedelse. Emnet, som nu bliver udmeldt på en cd til eleverne 

er dette år ”Rejser” 

 

Skolens deltager i et evalueringsarbejde i forbindelse med forsøgsprojekt fra 

Undervisningsministeriet. Odder Gymnasium er sammen med Nørresundby Gymnasium og HF 

og Fåborg Gymnasium vært ved 2 konferencer henholdsvis d. 12. marts på Frederiksberg og d. 

19. marts i Egå. Undervisningsministeriet (UVM) står bag konferencerne, som er slutproduktet 

på et UVM finansieret skoleudviklingsprojekt. 

 

Skolens bestyrelse inviteres hermed til musical og skolefest lørdag d. 28/2, 2009. Der kommer 

invitationer til medlemmerne senere. 

 

 

8. Evt   

Næste møde d. 25. marts kl. 16.30 

(AB) Hvordan med pladser til nye elever fra Samsø? – BL: der er stadig samarbejde med Odder 

Højskole herom.  

 

 

Referent SJ. 

 

 

 

 

 

 

Hans E. Zeuthen Niels Ulrik Bugge  Henrik Garlik Jensen 

 

 

 

 

Keld Rask Dorthe Demuth  Steffen Svendsen 

 

 

 

 

Hans Kjeldsen Lis Vastrup  Mathias Egholm 

 

 

 

 

Andrea Stubager Bæk Simon Højmark Christensen 


