
 

 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag. 2. september, 2015 kl. 16.30 med følgende 

dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.23/3, 15. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

1. Status på elevoptag 2015 

2. Status på Campus Odder. (bilag 2) 

 

3. Udvidelse af optagelseskapacitet 2016. 

Under processen med at fordele eleverne mellem gymnasierne i foråret 2015 blev der rejst 

tvivl om det forhold at Odder Gymnasium gerne ville optage alle ansøgere i 7 klasser, idet 

dette ville betyde at vi gik ud over det fastsatte optagelseskapacitet på 6 klasser. For at 

undgå en lignende situation foreslås optagelseskapacitet for 2016 ændret til 7 klasser. 

 

4. Regnskabsopfølgning 2015. (bilag 3) 
Se skrivelse i bilag 2 

 

5. Resultatløn. Status 2014- 2015. Forslag til kontrakt 2015– 2016 (bilag 4 + 5+ 6) 
1. Rapport for skoleåret 2014 – 2015 fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Efter 

dialog mellem bestyrelsesformanden og rektor indstilles at bestyrelsen beslutter en 

udbetalingsprocent på 95 % (Jf. bilag 3). Skolen har på alle parametre indfriet de 

opstillede målsætninger. 

2. Derudover har rektor udarbejdet forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 – 

2016. Denne er i overensstemmelse med de bestræbelser og indsatsområder som der 

er enighed om i forlængelse af de afholdte pædagogiske dage og møder og som 

bestyrelsen er blevet orienteret om tidligere (Jf. bilag 4).  

Undervisningsministeriet har ikke udsendt en ny bemyndigelse i år og de bundne 

indsatsområder er derfor de samme som sidste og forrige år. Derfor er der en vis 

overensstemmelse mellem kontrakten for 2014 – 2015 og forslag til indeværende års 

kontrakt. (Jf. bilag 5).  

Bestyrelsen bedes godkende forslag til resultatlønskontrakt for skoleåret 2015 – 

2016. 

 

6. Benchmark af Odder Gymnasium 

I forbindelse et større forskningsprojekt om styring og ledelse på ungdomsuddannelserne der 

gennemført en omfattende benchmark analyser af de almene gymnasier med fokus på 

faglighed og fastholdelse. Rapportens konklusioner præsenteres kort. Rapporten fremsendes 

kun digitalt pga. omfanget til læsning for særligt interesserede. 

 

 

7. Handleplaner for næste skoleår. 

Skoleåret 14-15 har på mange måder stået i forandringens tegn, især fordi vi har fået en ny 

målsætning fra 2014 med særlig vægt på elevernes dannelse, herunder de fire 

dannelseskategorier 

Vi har haft 5 kvalitetsgrupper: a) AT og innovation, b) motivation og læring, c) IKT strategi 

og digital dannelse, d) Sprog på OG, e) Moderne dannelse, som alle er fremkommet med 
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ideer til, hvordan vi kan omsætte vores værdigrundlag til praksis. 

På grundlag af input fra kvalitetsgrupperne og kommentarer fra møder i Pædagogisk Råd 

har ledelsen udarbejdet handleplan for det kommende skoleår 

Disse præsenteres kort. 

 

8. Skovbakkeskolen og Odder Gymnasium 

Som aftalt tidligere vil vi i den nye bestyrelsesperiode starte en runde med oplæg fra de 

eksterne bestyrelsesmedlemmer hvor der er mulighed for at præsentere egen vinkel på 

bestyrelsesarbejdet og udviklingen på Odder Gymnasium. På dette møde vil skoleleder Jette 

Nauntofte præsentere Skovbakkeskolen med særlig henblik på den nye byggeri. 

 

 

9. Evt. 

Forslag til møderække: (check venligst jeres kalender) 

12/11, 18/1, 16 eller 17/3 

 

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

 

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 

 


