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Referat fra møde d. 20.01.10 i skolebestyrelsen ved Odder Gymnasium 

 
 

Til stede: Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Elvin Hansen (EH), Lis Vastrup (LV), Su-

sanne Th. Jensen (SJ), Jesper Storgaard (JS), Anne-Sophie Nøhr Geil (AN),  

 

 

Afbud fra: Hans Kjeldsen (HK), Keld Rask (KR), Henrik Garlik Jensen (HG), Mathias Egholm 

(ME), Hanne Gammelgaard (HG), Steffen Svendsen (SS) 

 

 

Godkendelse af referat fra mødet d.18.11.2009 (bilag 1) 

Referatet godkendt med underskrifter. 
 

 

1. Meddelelser. 

a. Indvielse af auditorium og nye musiklokaler d. 4/2, kl. 15.00 – Invitation til bestyrelse. 

b. Årets skolefest d. 27. februar – Invitation til bestyrelsen. 

c. Bestyrelsesmødet d. 18/3 flyttes til d. 17/3, da der er møde i KL, som EH skal deltage i. 

d. Der udsendes brev til udpegende institutioner vedr. sammensætning af den nye bestyrelse fra 

1. april 2010, Jf. vedtægterne for bestyrelsen ved Odder Gymnasium. 

e. 70 års reglen er ved lov ophævet i den offentlige sektor, hvilket betyder at medlemmerne af 

bestyrelsen kan være over 70 år. For at loven kan finde anvendelse kræver det en bestyrelses-

vedtægtsændring, som vil blive foreslået på næste møde. 

f. Bl oplyste at årets resultat for 2009 blev 320.000 kr i overskud. Dette falder i tråd med de se-

neste prognoser. Det er et beskedent overskud men acceptabelt i forhold til efterårets bespa-

relser.  

 

2. Studieretningsvalg og klassedannelse (bilag 2) 

Eleverne har nu valgt studieretning og BL vurderer, at det er gået bedre end forventet, forstået på den 

måde at kun få elever er blevet henvist til deres 2. prioritet. Studieretningsvalget er i år baseret på 5 

klasser. 143 elever har valgt studieretning, hvilket har givet 5 studieretninger med to blandede studie-

retninger og 3 rene studieretninger. Ved studieretningsvalget har skolen således et bredt og dækkende 

tilbud inden for fakulteterne. Efter valget er der stadig 3 elever, der ikke kunne få deres valg opfyldt. 

Desuden er en elev overflyttet til et andet gymnasium. 2 elever er på venteliste til at komme på de øn-

skede studieretninger. Den maksimale klassestørrelse er 30, én klasse dog med 31 hvoraf én elev er  

Team-Danmark elev. 

 

3. Beslutning om køb af bygninger og medfølgende finansiering. (bilagssæt 3) 
HZ orienterede om baggrunden for den forestående bygningsoverdragelse, som er den såkaldte ”beta-

lingsevnemodel”, som betyder at bygningsprisen i store træk er fastsat i forhold til skolens taxameter-

indtægt frem mod 2020. Grundlaget for købsprisen er et taxameter på 481elever, en bygningsstørrelse 

på 5962 km
2 samt

 et fradrag til vedligehold på 789.000 kr. På dette grundlag er købsprisen af under-

visningsministeriet fastsat til 28.586.225 kr.  

 

Odder Gymnasium har modtaget finansieringstilbud fra 3 realkreditinstitutter med henblik på at skaffe 

finansiering. Skolen ønsker via låneprocessen ud over at kunne finansiere selve købet at skaffe prove-

nu til en tiltrængt renovering af naturfagsfløjen.  



 

 

 

JS: Hvad er betydningen for eleverne, hvis renten stiger? EH: Rentetilpasningslånene kan låses hvert 

år, så der er ikke nogen langtrækkende usikkerhed.  

LV: Sårbarheden ligger i elevtallet. HZ: især halve klasser er med taksametermodellen økonomisk 

yderst uheldig for skolen. 

 

Bestyrelsen tiltrådte køb af bygningerne under de forhold, der er beskrevet i købstilbuddet.(jvf bilag 

3).  

Bestyrelsen tiltrådte ligeledes finansiering af købet ved lånoptagning i LR Kredit med det ønskede 

merprovenu på kr. 5 mill til den nævnte renovering.  

Bestyrelsen besluttede at lånet sammensættes som 2/3 fastforrentet kontantlån og 1/3 som rentetilpas-

ningslån som det fremgår af det fremsendte lånetilbud fra LR Kredit af 13/1, 2010. 

 

Da bestyrelse ikke var fuldtallig rundsendes dette referat til underskrift. Ved underskrift tiltrædes 

medlemmerne den ovenfor beskrevne beslutning, da stillingtagen skal foretages senest 31/1, 2010.  

 

  

4. Studieretningsgymnasiet. 

 

Oplæg ved SJ om skolenetværksarbejde. Odder Gymnasium har sammen med Nørresundby Gymnasi-

um & HF og Fåborg Gymnasium fået bevilget et skoleudviklingsprojekt med støtte på 150.000 kr. 

Projektet er en forlængelse af et tidligere netværkssamarbejde med disse skoler, som blev afsluttet sid-

ste forår med UVM- konferencer i Åhus og København, hvor skolernes resultater blev fremlagt for al-

le landets gymnasier. Temaet for det nye netværkssamarbejde er 

 Realisering af studieretningsgymnasiets potentiale, herunder fagsamarbejde 

 Nye elevtyper, herunder tydelighed, anerkendende pædagogik, elevernes ”jobkompetence” 

 Nye læringsrum, herunder afprøvning af IT-understøttet undervisning, fleksible lærings-

rum, hvor holdstørrelsen kan variere fra en hel årgang, til en klasse, til en gruppe, individ 

og virtuel 

 Anvendelsesorientering i sprog og naturvidenskab   

 

 

Evt. 

Mødet d. 2/3 aflyses, idet der efter beslutningen ved nærværende møde vedr. køb af bygningerne og financier-

ingen af disse ikke længere er behov for dette møde. 

Næste møde bliver d. 17/3, hvor bestyrelsen bl.a. skal tage stilling til årsrapporten. 

 

22/1, 2010 Referent SJ  

 

 

Hans E. Zeuthen Elvin J. Hansen  Henrik Garlik Jensen 
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Jesper Helbo Storgaard Anne Sofie Geil 


