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Referat fra skolebestyrelsesmøde onsdag d 28.11.11 på Odder Gymnasium
Til stede:
Hans E. Zeuthen (HZ), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Steffen Svendsen (SS), Karsten
Geertsen (KG), Keld Rask (KR), Hanne Gammelgaard (HG), Tove Thomassen (TT), Yago
Bundgaard (YB), Mathias Egholm (ME), Annie Bjørnsig 2i (AB); Trine A Hansen 3y (TH)
Afbud fra:
Elvin Hansen (EH)
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 24.08 10. (bilag 1)
Godkendt og underskrevet.
2. Meddelelser.
a. Regnskabsopfølgning
HZ meddelte, at de ikke er betydelige afgivelser i i regnskabet forhold til den mundtlige udmelding til bestyrelsen. De udsving man dog kan notere skyldes dels feriepenge og en udbetaling vedr. investeringer i nyt byggeri, der her ses i driftsregnskabet. Overskud (uden investeringstilskud)forventes at blive på ca. kr. 1,5 mio, hvilket
skal ses i lyset af optaget af 7 hele klasser i indeværende skoleår og behovet for at
tilbageholde midler til, at disse klasser kommer i 2. og 3g. Steffen Svendsen spurgte,
om det er muligt at sammenholde skolens regnskab med andre sammenlignelige skolers nøgletal. BL henviste til skolens årsrapport, hvor yderlige nøgletal og benchmarking kan læses.
b. Status byggeri.
BL meddelte, at byggeriet er påbegyndt. Det planlagte projekt kan bekvemt gennemføres indenfor den oprindelige økonomiske ramme og der indsendes ydermere en ansøgning til Real Danias fond ”Kloge Kvadratmeter” med henblik på at opnå støtte til
at udvide projektet med et observatorium. Indvielsen forventes stadig i september
2012.
c. Status Campus Odder. I lyset af begivenhederne på Skanderborg-Odder Center for
Udannelse undersøger BL muligheden for at projektet trods alt kan videreføres, eller
om det blot bliver forsinket i forhold til den oprindelige tidsplan, med start af Campus Odder i august 2012.
d. Nyt fra Landsrektormødet: BL informerede om det netop overståede landsmøde for
landet rektorer. På mødet blev det nye fleksible loft på klassestørrelserne (max. 28 i
gennemsnit pr. klasse pr. årgang) diskuteret intenst. Formanden for rektorforeningen
har ydret sig kritik, men BL bakker op reglen sammen med en række andre rektorer.
For Odder Gymnasium er målet i 2012 at opnå 6 klasser med 28 elever/klasse. Loftet
forventes at medføre, at der vil være 11 klasser i overskud i Aarhus i det kommende
skoleår, hvilket alt andet lige vil medføre et pres på optaget fx på Odder Gymnasium.
ME spurgte om forslaget om fleksibel rettetid for skriftlige opgaver diskuteret. Det
gjorde det, men situationen er uafklaret indtil videre. På Odder Gymnasium bruges

en væsentlig del af rettetiden til førevaluering og procesvejledning, så indtil videre
ønsker skolen ikke gøre mere angående evt. reduktion af rettetiden for skriftlige opgaver.

3. Budget 2012 (Bilag 3)
HZ gennemgik budget 2012. Der regnes med et overskud på skolens drift i budgetåret 2012.
Skolens 7 1.g-klasser vil medføre stigende omkostninger i de følgende skoleår og den tidligere regerings varslede besparelser frem mod 2014 og 2015 kan ikke uden videre anses for
fuldstændig afblæst. Endvidere meddelte BL, at man indenfor en overskuelig fremtid må
forvente justeringer af diverse taxametre fx i forhold til sociale parametre som geografisk
placering og forældres uddannelsesbaggrund.
Slutteligt henledte HZ bestyrelsens opmærksomhed på at ressourceregnskabet kan supplere
det forelagte budget og give et billede af hvilke reale aktiviteter de økonomiske rammer afspejler.
Med henvisning til skolens forbrug på budgetposten ’Undervisningsmidler’ spurgte HK,
hvor stor andel man forventede vil blive brugt på elektroniske lærebogsmateriale (iBøger).
BL oplyste, at skolen i indeværende skoleår har anvendt ca 10% af midlerne på denne budgetpost på digitale udgivelser.
Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.
4. Justering a studieretningsudbud (bilag 4)
Trenden på landsplan og på Odder Gymnasium, er at færre elever vælger de moderne fremmedsprog på A-niveau. Skolen har derfor justeret studieretningen med Tysk A og Spansk A,
således at faget psykologi kommer til at indgå. Justeringen er gældende for skoleåret 20122013. Bestyrelsen godkender justeringen af studieretningsudbuddet.

5. Pædagogisk Dag afholdt den 9/11/2011
BL informerer om den pædagogiske dag afholdt Odder Gymnasium den 9/11. På baggrund
af arbejdet på denne dag nedsætter skolen en række arbejdsgrupper med kommissorier inden
for:
a. Pædagogisk udvikling: Fastholdelse, variation af undervisning, Brugen af Informations- og Kommunikations Teknologi (IKT)
b. Innovation i forlængelse af de nye retningslinier fra Ministeriet for Børn og Unge
c. Talentudvikling
d. Udvikling af de moderne sprog
e. Arbejdsplanlægning
f. Dialog med modtager / aftagerskoler
6. Oplæg ved bestyrelsesmedlem.
Hans Kjeldsen havde et oplæg om Aarhus Universitet og hans arbejde som forsker der.
7. Evt.

Kommende møder:
23/1/2012; 22/3/2012; 20/8/2011; 26/11/2011
Alle dage kl. 16.30. Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.00
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