
 
 

Referat fra skolebestyrelsesmøde, mandag d 23.3.15 
 

 

Til stede:  

 

Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Hans Kjeldsen (HK), Hanne Gammelgaard (HG), 

Tove Thomassen (TT), Mathias Egholm (ME), Erik Hygum (EH), Susanne Th. Jensen (SJ),  

 

Fraværende: Uffe Jensen (UJ), Jette Navntofte (JN), Karsten Geertsen (KG), Kristian Cordes 

suppleant - (KC) 3x, Anders Ladefoged (AL) 3i 

 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.27/01, 15. (bilag 1) 

Godkendt med underskrift. 

 

 

2. Meddelelser. 

 

a. Status på elevoptag 2015 og klassedannelse. 

BL orienterede om at skolen har 192 primær-ansøgere, hvilket er et rekordstort søgetal. Der er tale om 

en stigning i frekvens især fra Odder-området efter at eleverne har været i efterskole – en frekvens på ca 

45%, hvor frekvensen sidste år lå ca. 10% lavere. Det bliver interessant at se udviklingen i de kommende 

år. 

HK: Også optagelseskriterierne vedrørende geografi kan have betydningen, især hvis der er tale om ele-

ver, der er bosat uden for Århus. Her kan geografi-kriteriet have betydning i forhold den strategi elever-

ne vælger i forhold til valg af gymnasium.  

TT: Det er rart at eleverne på forhånd har et godt indtryk af skolen, og at vi har gode elevtrivselsunder-

søgelser (ETU), der understøtter dette. 

 

b. Nyt fra bestyrelsesforeningen 

BE orienterede om møde på Rysensteen Gymnasium i bestyrelsesforeningen. Mikkel Haarder, direktør 

for EVA, orienterede om en kortlægning af sammenhængen mellem elevernes opnåede karakterer og 

hvordan eleverne klarer sig på de videregående uddannelse. Det ser umiddelbart ud til at der er en tyde-

lig sammenhæng mellem de høje karakterer i gymnasiet og gennemførelse på universitetet.  

Yderligere er der ofte tale om, at de studerende gerne vil holde mange døre åbne før de foretager et ende-

ligt valg. Måske kan vejledningen i højere grad tilrettelægges efter de studerendes virkelighed og den 

verden de faktisk er i. 

Desuden var der en gennemgang af den nye overenskomst ved formanden fra Danske Gymnasier, Anne 

Birgitte Rasmussen, hvor der var fokus på det gode samarbejde. Fra GL forlød det at bestyrelsen ikke 

skulle beskæftige sig med tidsregistrering og konkrete arbejdsforhold – BE tænker at det er vigtigt at væ-

re orienteret herom, da det vedrører både trivsel og arbejdsglæde. 

Der kommer et stort udbud af udviklingsprojekter i fremtiden, som vi må følge nøje.  

 

 

3. Årsrapport og revisionsprotokollat. (Bilag 2 + 3)  

Revisor Uffe Jensen indledte med at rose skolen for at være et udviklingsorienteret sted, hvilket giver 

en klar profil, som måske også giver sig udslag i det positive søgetal. Også en grøn profil markerer 

skolen som et udviklingsorienteret sted.  

 



Årsrapport 

Årets resultat blev 263 t. kr., hvor det budgetterede beløb var 410 t kr. hvilket primært skyldes om-

kostninger i forbindelse med udbud og ændret kontering vedrørende kopiering. Overskuddet vil styr-

ke egenkapitalen, så den ved udgangen af 2014 er på 1.182 t. kr. Revisor vurderer, at der ikke er risi-

ko for besvigelser eller væsentlige fejl i årsrapport. Principperne for regnskabet er de samme som 

sidste år, hvilket betyder at regnskaberne er sammenlignelige.  

Regnskabet er retvisende og forsvarligt. 

 

Revisionsprotokollat 

Der er set på skønsmæssige poster, som ser fornuftige ud, og tolkningerne i regnskabspraksis er lige-

ledes fornuftige. Der er en solid styring af skolens regnskab, så revisionen vurderer at gymnasiets 

økonomistyring samlet set er betryggende.  

Revisor henledte opmærksomheden på pkt. 1.1.1: Opmærksomhedspunkterne er soliditet og likvidi-

tet, som bestyrelsen skal være opmærksom på fremover. Hvilket soliditetsniveau skal Odder Gymna-

sium ligge på? 

Det er vigtigt med en løbende opfølgning, og der kan med fordel strammes op på en mere detaljeret 

afstemning – dette skal styrkes fremadrettet som grundlag for en valid budget- og økonomistyring. 

Dvs. afstemningsprocesserne, altså bogføringen skal styrkes, så den danner et godt grundlag for sko-

lens ledelse og styring. 

BL: Odder Gymnasium har fået lidt lavere taxameter end sidste år og lavere end landsgennemsnittet, 

hvilket skyldes, at OG ikke får udkantstilskud selv om vi er sammenlignelige med skoler i samme 

størrelse, der modtager tilskuddet. Omkostningerne pr elev er steget en smule i 2014 med 1501kr, 

hvilket især skyldes langtidssygmeldt lærer. Resultat pr elev er således højere end sidst, men lavere 

end landsgennemsnittet. Desuden en lille stigning på ledelse og administration, hvor der har været en 

del efteruddannelse – dette skyldes endvidere ny måde at kontere på. 

Revisor vurderer, at der er handlet med høj produktivitet. BL: vi har brugt pengene til det de er be-

vilget til, nemlig til uddannelse af de unge. 

BE: Vi lægger 1 % til side til soliditet, som er rimelig i forhold til lærere og elever. Dette er en be-

slutning, som bestyrelsen traf sidste år og som det stadig giver mening at forfølge. 

BE: Forventer at revisor vil kunne pege på områder, hvor der måtte være mangler, mulighed for be-

svigelser, hvis dette var tilfældet. De enkelte bestyrelsesmedlemmer har ikke mulighed for detailind-

sigt, men må forholde sig til revisors udmeldinger. 

HK: Kunne vi i bestyrelsen få et kort oplæg om ”årets gang”, så vi lettere kan sætte os ind i de store 

linjer i skolens økonomi og drift? BL: Ja, gerne.  

TT: Spørgsmål vedrørende vindmølle. Er der i forbindelse med opsætning af vindmølle på skolens 

areal tale om støjmåling i forhold til naboer eller interne forhold, fx i forhold til idrætsundervisning, 

hvor det kunne være problematisk med støj? BL: Der er tale om støj for naboer, men lad os vende 

med hinanden, hvordan vi griber de interne forhold an. 

Punkt 3 blev herefter godkendt af bestyrelsen ved underskrift. 

 

Første overvejelser om Campus Odder. (Bilag 4) 
Den uddannelsespolitiske debat har i flere år - og med stadig øget vægt – drejet sig om mulighederne 

for at danne campus – fysisk eller virtuelt. Formålet med Campus Odder vil først og fremmest være 

at give eleverne en fordel, som betyder, at de vil få et større udbud af ungdomsuddannelser inden for 

geografisk nærhed og dels betyder at de kan skifte uddannelse uden at skifte uddannelsesinstitution 

og dermed mindske frafaldet i ungdomsuddannelserne. Det vil dernæst skabe større – og dermed me-

re robuste – uddannelsesinstitutioner – også uden for de større byer. 

 

Punktet blev udsat til næste møde med flg. kommentarer. 

BE: Det er vigtigt at vi finder ud af, om vi kan få Skanderborg-Odder og 10-klassescentret i tale i 

forhold til campusideen. Opgaven er meget langt hen at de unge i Odder Kommune får et godt ud-

dannelsestilbud. Det udsendte papir er udgangspunkt for videre drøftelser med Odder Kommune med 

henblik på at få en synergieffekt.  

BE og BL blev herefter bemyndiget til at gå videre til møde med de involverede parter med henblik 

på indledende drøftelser. 



 

 

 

4. Via University College og Odder Gymnasium 

Som aftalt på sidste møde starter den nye bestyrelsesperiode med oplæg fra et af de eksterne besty-

relsesmedlemmer, hvor der er mulighed for at præsentere egen vinkel på bestyrelsesarbejdet og ud-

viklingen på Odder Gymnasium.  

Direktør Erik Hygum præsenterede strukturen for VIA og de forskellige hovedområder. Via er pt den 

3. største uddannelsesinstitution i DK. Se vedhæftede ppt med oversigt over Via samt hovedpunkter-

ne i oplægget. 

EH nævnte, at Via har forpligtelsen til at have regionale tilbud, hvilket kan være en udfordring bl.a. 

på de regionale læreruddannelser. Som noget nyt har Via fået direkte adgang til forskningsmidler 

med et budget på ca. 40 mill. kr., hvilket betyder et anseeligt antal stillinger. Dette åbner spændende 

perspektiver for Via. 

EH lagde op til en fælles drøftelse af betydningen af social herkomst, som en central parameter, idet 

der er stor sammenhæng mellem baggrund og valg af studier. EH pointerede, at det er vigtigt, at de 

unge får en bred vifte af efteruddannelsesmuligheder, der ikke kun dækker universitetet. En professi-

onsbachelor er et interessant tilbud til rigtig mange, men det er ikke givet at de unge er tilstrækkeligt 

klar over dette. På samme måde med talentarbejde – er det kun mhp universiteterne, eller kunne man 

fx forestille sig talentarbejde for kommende sygeplejersker? Et bredere uddannelsessyn kunne være 

frugtbart, så de unge kan vælge så meget som muligt efter interesse. 

 

 

5. Evt.  

 

Ingenting til punktet. 

Næste møde er onsdag d.2/9, 2015 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand    Rektor 

 

 

 

Karsten Geertsen    Uffe Jensen 

 

 

 

Hans Kjeldsen     Jette Navntofte  

 

 

 

Hanne Gammelgaard   Erik Hygum  

 

 

 

Mathias Egholm     Tove Thomassen   

 

 

 

Anders Ladefoged    Rasmus Juhl Eriknauer 

        

  

Referent: Susanne Th Jensen 


