4. marts 2010

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag d. 17. marts, 2010 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.20/01, 10. (bilag 1)
Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 2 + 3)
Revisor vil være til stede under dette punkt.
Punktet er til bestyrelsens godkendelse.
2. Meddelelser.
a. Status på elevoptag 2010.
b. Personalia. Afgang – tilgang.
c. Møde i bestyrelsesforeningen (HZ)
d. Renovering af naturfagsfløjen. Status
e. …….
3. Ændring af vedtægt (bilag 4 + 5)
Som tidligere oplyst har Undervisningsministeriet den 24. juni 2009 udstedt en ny bekendtgørelse om standardvedtægten for gymnasiernes bestyrelser. Bekendtgørelsen indebærer, at
de gældende vedtægtsbestemmelser om en aldersgrænse på 70 år for udpegning til skolens
bestyrelse udgår af standardvedtægten. Bestemmelsen udgår ikke automatisk af den enkelte
skoles vedtægter og der skal derfor udarbejdes et lokalt tillæg.
Dette vedtægsttillæg vedlægges til godkendelse og underskrift
4. Sammensætning af den nye bestyrelse. (bilag 6)
Denne bestyrelses funktionsperiode udløber pr. 30/4, 2010 og der skal derfor genudpeges eller nyudpeges bestyrelsesmedlemmer. I lighed med sidste gang udsendes skrivelse til de udpegningsberettigede institutioner / organisationer.
Denne vedlægges til orientering.
Det næste ordinære møde i bestyrelsen er d. 20/9, 2010, hvilket altså er den nye bestyrelses
første mødetidspunkt. Det vil derfor ikke være muligt for den nye bestyrelse at konstituere
sig med formand og den siddende bestyrelse bedes derfor tage stilling til, om der skal indkaldes til et ekstraordinært konstituerende møde i maj, 2010 eller om den nuværende formand kan bemyndiges til at fortsætte i perioden d. 1/5, 2010 til 20/9, 2010.
5. Fastholdelse.
Undervisningsministeren og de politiske forligspartier har et stigende fokus på at nedbringe
fraværet og frafaldet i ungdomsuddannelserne. Dette foreslås gennemført ved både en
stramning af reglerne for fremmøde og etablering af særlige tilbud til unge, som har særlige
vanskeligheder. På Odder Gymnasium er vores frafald særdeles lavt (7 % over 3 år) men vi
er naturligvis en del af dette ministerielle indsatsområde.
Der orienteres om de udmeldte stramninger og tilbud samt om vores lokale planer for im-

plementeringen.

6. Evt.

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.00
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