Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde torsdag. 12. november, 2015 kl. 16.30 med følgende
dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.2/9, 15. (bilag 1)
2. Meddelelser.
1. Regnskabsopfølgning 2015 (bilag 2)
2. Dansk Erhvervs undersøgelse af løfteevne i skriftlige karakterer (bilag 3)
3. Elevrådet
3. Studieretningsudbud. (bilag 4)
Der lægges ikke op til ændringer af studieretningsudbuddet for 2016 – 2017.
Da forhandlingerne om en gymnasiereform er blevet udsat, fortsætter faget bioteknologi
med forsøgsstatus endnu et år. Dog er biologi A – i samlæsning med kemi B – blevet gjort
adgangsgivende til universitetet. Det betyder at vores studieretning med biologi B og kemi
B, hvis den oprettes, skal kunne opgraderes til biologi A via valgfag i 3g
4. Budget 2016 og skolens økonomiske situation 2016 – 2019. (Bilag 5+ 6)
Skolens budget for det følgende år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse hvert år på
mødet i november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2016.
I år er vi imidlertid i den situation at der i forslag til finanslov for 2016 er indbygget en 2%
besparelse pr. år frem til og med 2019. Dertil kommer at erhvervskolereformen skal finansieres af de øvrige ungdomsuddannelser fra 2017. Endelig er der besluttet en omlægning af
taxametersystemet, således at grundtilskuddet pr. skole forhøjes med 1 mill. kr. Dette er udgiftsneutralt for sektoren, idet pengene tages fra undervisningstaxameteret pr. elev, men for
Odder Gymnasium betyder det en ekstrabevilling på ca. 400.000 kr. pr. år, da mindre skoler
tilgodeses ved denne omlægning.
Konsekvenserne af de foreslåede besparelser og omlægninger fremgår af bilag 4.
Når dette så omsættes til budgettal for Odder Gymnasium, skal der indtænkes at vi ved elevoptag i 2015 fik et ekstraordinært højt elevtal i 1g (dags dato 200 elever). Disse bliver jo i
systemet (fraregnet det normale frafald) indtil sommeren 2018 og sikrer dermed et forhøjelse af indtægtsgrundlaget for de pågældende år. Dette er indregnet i bilag 5, som samtidig
peger på mulige besparelser. Vi ønsker at anskue de 4 år samlet og foreslår derfor ekstraordinære høje overskud i 2016 og 2017 (muligt pga. den 7. klasse) og så til gengæld anvende
noget af egenkapitalen i 2018 og 2019.
Bestyrelsen bedes tage stilling til godkendelse af budget 2016 og en overordnet principgodkendelse af de følgende år.

5. Status Campus Odder
Der er blevet afholdt møder i både den såkaldte administrative styregruppe (skolelederne og
Odder Kommunes direktion) og den politiske styregruppe (politikere og bestyrelsesformænd). Der refereres fra disse grupper af henholdsvis formanden og rektor.
I korthed er det besluttet at opstille en midlertidig pavillon på den kommunale grund over
for gymnasiets naturfagsfløj – forbundet til gymnasiet via sti. Denne pavillon skal indeholde
lokaler som lejes af Skanderborg – Odder Center for Uddannelse til brug for EUD Business
(HG), EUX Business (hvis det oprettes) og HF enkeltfag. Dertil kommer at gymnasiet kan

leje sig ind i ekstra lokaler for at afhjælpe vores ”trængsels-problem”. Endelig skal den
kommunale forvaltning være til stede med et ungekontor og et UU-vejledningstilbud.
Inden for et kort årrække (2 – 3 år) skal der opføres en permanent bygning i tilknytning til
gymnasiet, som skal indeholde de nævnte uddannelser + 10. kl. center

6. 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
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.
7. Evt.
Kommende møder.
18/1, 16/3
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30
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