23. marts 2010

.

Referat fra skolebestyrelsesmøde, onsdag d. 17.03.10
Til stede:
Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Elvin J. Hansen (EH), Keld Rask (KR), Hanne
Gammelgaard (HG), Hans Kjeldsen (HK), Steffen Svendsen (SS) Susanne Th. Jensen (SJ), Mathias Egholm (ME), Lis Vastrup (LV) Jesper H. Storgaard 3z (JS), Anne Sofie Geil 2n (AS)

Afbud fra: Henrik Garlik Jensen

1. Godkendelse af referat fra mødet d.20/01. 10. (bilag 1)
Godkendt med underskrift.

2.

Godkendelse af referat fra mødet d.20/01, 10. (bilag 1)

Årsrapport og revisionsprotokollat. (bilag 2 + 3)
Gennemgang af årsrapport ved revisor, Erling Hansen fra Deloitte, som erklærede at rektors
årsberetning er fyldig og dækkende, og at der er tale om et fint og upåklageligt regnskab i fin
overensstemmelse med god regnskabsskik.
Især fremhæves det, at gennemførelsesprocenten for eleverne har været stigende og er over
landsgennemsnit. Omsætningen har været jævnt stigende og med hensyn til likviditetsgraden, så
er denne kommet op på 96% eksklusiv hensættelser til feriepengeforpligtelsen, hvilket er meget
tilfredsstillende og det er udtryk for, at skolen har en fornuftig robusthed.
Driftsomkostningerne er steget med 1.6 mil kr. og lønninger er en væsentlig del heraf, men indtægterne er steget mere end lønudgiften, hvilket betyder at skolen kommer ud med et overskud
på godt og vel 400 t kr., hvilket er væsentligt bedre end sidste år. Med ophør af den tvungne
overgangsordning fra 2011, vil driften blive lettere fremover.
Protokollat: Der verserer en momssag om hvorvidt gymnasier kan få tilbagebetaling af energiafgiften. Odder Gymnasium afventer sagens afgørelse med henblik på evt. at søge om momsfritagelse, hvilket vil betyde 131.000 kr.
Lønudbetalinger er i orden. Postbetjeningen kan fremover ske ved én person, da der ikke længere kommer værdipost. Der forefindes betryggende rapporter om IT drift og sikkerhed. Indkøb
opfylder god forvaltningsskik. Likviderne er placeret fornuftigt.
Hvis produktiviteten sammenlignes med det budgetterede, så har der været lidt færre elever,
men lidt større indtægt pr elev. Forbruget af indirekte timer er steget som et led i at gøre skolen

attraktiv for såvel lærere som elever – og så er noget af stigningen i øvrigt begrundet i brobygning.
Årsrapporten blev godkendt af bestyrelsen
SS: Kommentar: det ser rigtig flot ud

3. Meddelelser.
a)
Status på elevoptag 2010 ved BL. Elevoptaget ser bedre ud i år end sidste år. Dags dato er der
130 elever, der har søgt Odder Gymnasium (OG), men der mangler stadig tilbagemelding fra en
del efterskoler - prognosen tilsiger, at vi nok kommer til at ligge på 5½ klasse, hvilket ikke er
ønskværdigt.
Hvis vi skal modtage eleverne fra Århus, kan det give en frafaldsproblemstilling for OG, hvis vi
får elever tilført, som ikke har ønsket OG som første prioritering. Ud af ca. 150 vil ca. 90 elever
komme fra efterskole ifølge vores erfaringer fra sidste år
HZ: økonomien tilsiger, at vi skal have nogenlunde fulde klasser, derfor er 5½ klasse en vanskelig situation. Hvis der er overskud af elever i byen, må fordelingsudvalget på banen, så alle
elever sikres en plads.
b)
BL om personalia. Der er et generationsskiftet i gang, hvilket betyder, at 2 lærere går af til
sommer og to til jul. Medarbejderstaben skal derfor forøges i forhold hertil og i forhold til antal
klasser, der oprettes.
c)
Renovering af naturfagsfløjen. BL gav status om, at de 220 mill, som er afsat til renovering af
naturfagslokaler, vil blive søgt, og vurderingen er, at OG har gode chancer. Som situationen er
nu er det ikke tilfredsstillende for hverken elever eller lærere, vurderer BL
e)
Andet: Møde i bestyrelsesforeningen. HZ skal til møde med den nye undervisningsminister,
hvor blandt andet drøftelser om sammenlægning af institutioner, den såkaldte campus- idé er på
dagsorden.

4. Ændring af vedtægt (bilag 4 + 5)
Undervisningsministeriet har 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 hvorfor der
skal udarbejdes et lokalt tillæg. Dette vedtægsttillæg blev godkendt og underskrevet.

HZ kommentar: med den nye bekendtgørelse vil HZ under alle omstændigheder kun kunne
vælges for endnu en periode.

5. 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.
Det næste ordinære møde i bestyrelsen er d. 20/9, 2010, hvilket altså er den nye bestyrelses første mødetidspunkt. Med denne dato vil det derfor ikke være muligt for den nye bestyrelse at
konstituere sig med formand før til september.
Bestyrelsen drøftede, hvorvidt der skulle indkaldes til et ekstraordinært konstituerende møde i
maj, 2010 eller om den nuværende formand kunne bemyndiges til at fortsætte i perioden d. 1/5,
2010 til 20/9, 2010. Bestyrelsen valgte den pragmatiske løsning, at formanden fortsætter som
sparringspartner for BL indtil næste møde. Hvis der dukker større sager op, må den nye bestyrelse træde til.

6. Fastholdelse.
BL orienterede om udmeldinger fra Undervisningsministeriet, forligspartierne og fra den såkaldte Monsterrapport om et stigende fokus på at nedbringe fraværet og frafaldet i ungdomsuddannelserne. Samlet set ønsker man etablering af målrettede tilbud til unge, som har særlige
vanskeligheder eller som har særligt talent.
På Odder Gymnasium er frafaldet særdeles lavt (7 % over 3 år) men vi er naturligvis en del af
dette ministerielle indsatsområde, som blandt andet indebærer og vi nu kan give målrettede tilbud til elever med særlige behov. OG har allerede fokus på problemstillingen med bl.a. en lektiecafe, hvor ca. ½ af eleverne går, hvilket er ret unikt for den type tiltag. Både ældre elever og
lærere fungerer som lektiehjælpere. Ved studiestart tilbyder skolen elever med faglige vanskeligheder tests med opfølgende tilbud i form af bl.a. turbokurser og læsetræning.
På sigt skal skolen indgå kontrakt med elever med særlige behov om hvilken indsats der er brug
for. Der skal også være intensiveret fokus på eksempelvis elever med personlige problemer, der
kan resultere i forsømmelser og frafald, ligesom der skal ydes personlig vejledning ved skolens
lærere og vejledere med vægt på elever med sociale vanskeligheder.
Hvis eleverne ikke kan fastholdes i gymnasiet skal samarbejdet med UU intensiveres, så der i
højere grad bliver tale om overgang til andre ungdomsuddannelser end frafald.
HZ: måske er det vigtigt, at griber ind tidligt, så fravær ikke smitter. LV: Vigtigt at lektiecafeen
placeres på attraktive tidspunkter.

7. Evt.
Intet
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