11. januar 2014

Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag d. 22. januar, 2014 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.21/11, 13. (bilag 1)
2. Meddelelser.
a. Økonomiske udsigter for 2014.
b. Ny revisor
c. Studieretningsvalget 2013 (bilag 2)
d. Engangstillæg til rektor
3. Elevtrivselsundersøgelse. Hovedpunkter (Bilag 3)
Odder Gymnasium har igen i 2013 fået foretaget en elevtrivselsundersøgelse af firmaet ENNOVA. Denne foretages på samme tid og på samme måde på en række skoler og giver derfor vigtig
information om hvorledes vores elever opfatter skolen indenfor nogle nøgleområder. Hele undersøgelsen vedlægges som bilag men kun enkelte hovedkonklusioner præsenteres.
4. Nyformuleret målsætning. (bilag 4)
På sidste bestyrelsesmøde præsenteredes de første tanker vedr. en ny formulering af skolens målsætning. Der har siden været afholdt en pædagogisk dag med deltagelse af lærere og elever og et
Pædagogisk Rådsmøde. Begge med en ny målsætning som tema. Det har nu resulteret i et forslag
til ny målsætning, som vi gerne vil præsentere for bestyrelsen. Efterfølgende vil der blive dannet
grupper med konkrete handleplaner som kommissorium i forlængelse af målsætningen. Disse
forventes at kunne præsenteres for bestyrelsen på næste møde i marts.
Det vedlagte bilag skal læses som en tekst til hjemmesiden, hvor brugerne i første omgang kun
ser første side hvor der så kan klikkes videre via de aktive links (markeret med blår)
5. Udsendelse af beskikkelses – breve. (bilag 5)
Det er nu blevet tid til at udsende breve til de grupper og organisationer, som udpeger medlemmer til den nye bestyrelse som starter sin funktionsperiode pr. 1/5, 2014 og skal sidde de næste 4
år. Eksempel på breve vedlægges til godkendelse. Herudover vedlægges brevene bestyrelsens
vedtægt og forretningsorden
6. Evt.
Næste møder er tirsdag 25. marts og onsdag 7. maj

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.00
m.v.h.
Hans E. Zeuthen
Formand

Lars Bluhme
Rektor

