
   
 

29. oktober 2014 

 

 

 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag 12. november, 2014 kl. 16.30  med følgende dags-

orden.  

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.24/09, 14. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

a. Regnskab opfølgning 2014 (bilag 2) 

b.  

c.  

3. Budget 2015. (bilag 3) 

Budget og budgetkommentarer fremlægges til godkendelse i bestyrelsen. Vi har i år 

valgt en opstilling der er magen til den, der anvendes af revisor i årsregnskabet. Dermed 

bliver det nemmere at få et overblik samtidig med at budget og regnskab kan sammen-

lignes umiddelbart 

Budgettet fremlægges til bestyrelsens godkendelse. 

 

4. Studieretningsudbud. (bilag 4) 

Der lægges ikke op til ændringer af studieretningsudbuddet for 2014 – 2015. Vi lavede 

enkelte ændringer for 2 år siden og har dermed et tidssvarende udbud. 

På lidt længere sigt afventer vi Undervisningsministeriets evaluering af studieretninger 

med faget bioteknologi og dermed en udmelding om hvorvidt faget kan fortsætte som 

forsøgsfag eller skal indgå permanent i fagrækken. En beslutning vedr. dette vil også få 

konsekvenser for udbud af studieretninger med biologi og kemi. 

 

Fortsat drøftelse af rammevilkår for STX 

Vi fortsætter drøftelser fra sidste bestyrelsesmøde.  

Der vil være særlig fokus på folkeskolereformens betydning for gymnasiet, idet vi ikke 

nåede dette punkt på sidste møde. 

 

”Karakterfri” klasse 
5. På Odder Gymnasium er vi meget optaget af diskussionen om læringskultur kontra per-

formancekultur. Inspireret af bl.a. Jens Dohlin, professor ved Københavns Universitet, 

vil vi prøve at intensivere arbejdet med den formative evaluering i en 1g klasse og så til 

gengæld ”skrue ned” for karaktergivning i den daglige undervisning. Vi er kommet et 

stykke ad vejen og vores projektleder på dette udviklingspunkt – Heidi Andersen – vil 

orientere om dette sammen med én af klassens undervisere – Camilla Jürgensen 

 

6. Evt.  

 

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

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 


