
 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag. 9. november, 2016 kl. 16.30 med følgende dags-

orden. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.29/8, 16. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

1. Regnskabsopfølgning 2016 (bilag 2) 

2. Status Campus Odder 

3. Ny optagelsesbekendtgørelse / Situationen omkring Langkær Gymnasium 

4. Elevrådet 

 

3. Studieretningsudbud. (bilag 3A + 3B) 

Som følge af vedtagelsen af gymnasiereformen af 2016 vil der ske ændringer i skolens ud-

bud af studieretninger. Der er tale om justeringer, idet udbuddet på Odder Gymnasium i for-

vejen har kunnet imødekomme de nye krav om højere fagligt niveau og adgang til videregå-

ende uddannelser. 

Forslag til nye studieretninger fremlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til dette. 

 

4. Budget 2017 og skolens økonomiske situation 2016 – 2019. (Bilag 4) 

Skolens budget for det følgende år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse hvert år på 

mødet i november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2017.  

I år er vi imidlertid i den situation at der i 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 taxametersy-

stemet, 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 Gym-

nasium betyder det en ekstrabevilling på ca. 400.000 kr. pr. år, da mindre skoler tilgodeses 

ved denne omlægning. 

Når dette så omsættes til budgettal for Odder Gymnasium, skal der indtænkes at vi ved elev-

optag i 2015 og 2016 fik et ekstraordinært højt elevtal i 1g (dags dato 191 elever i både 2g 

og 1g). Disse bliver jo i systemet (fraregnet det normale frafald) indtil sommeren 2019 og 

sikrer dermed et forhøjelse af indtægtsgrundlaget for de pågældende år. Dette er indregnet i 

bilag 4, som samtidig peger på mulige besparelser. Vi ønsker at anskue de 4 år samlet og fo-

reslår 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 2017 og en overordnet principgod-

kendelse af de følgende år. 

 

5. Videndeling inde i fagene og på tværs: Udvikling af hidtil usete undervisningsformer og 

gentænkning af kendte kvalitets- og ressourcebevidst undervisning 

På OG har vi etableret et faggruppesamarbejde, som både tilgodeser videndeling inde i faget 

og på tværs af fagene. På vores nye hjemmeside har vi fået en dobbelt funktionalitet, hvor 

siden både fungerer som skolens kommunikation udadtil, og på samme tid er videndelings-

sted for fagene/lærerne – dette via Google Sites. Alle fag bidrager desuden til videndeling på 

tværs ved at udvikle undervisning, som kan deles med andre fag. 

Oplæg herom ved SJ 
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6. Evt. 

Kommende møder. 

mandag 16/1, 2017. Skal ændres pga. formandens forfald 

onsdag 22/3, 2017. 

 

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30 

 

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 

 

 


