
 

       – 1 – 

 

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde mandag d. 18. januar, 2016 kl. 16.00 (!!!) med følgende 

dagsorden.  

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.12/11, 15. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

a. Studieretningsvalget 2015 (bilag 2) 

b. Engangstillæg til rektor. 

c. Nyt fra elevrådet 

 

3. Opfølgning på budget 2016 – 2019 (bilag 3) 

Siden sidste bestyrelsesmøde har vi gennemført lidt mere præcise beregninger på de varslede 

besparelser, således at det passer konkret med de kolleger, som planlægger at gå på pension. Det 

har betydet at besparelsen på de 3 årsværk (1.7 mill.) nu kan fordeles over perioden, hvilket 

fremgår af bilag. Det betyder samtidig at der er et langt indløb til besparelser slår fuldt igennem 

og dermed også reduktionen i lærerstaben.  

Derudover indeholdt vedtagelsen af finansloven ikke – som ventet – en videreførelse af 

omprioriteringsbidraget udover 2016. Det betyder ikke at det er aflyst, men altså ikke besluttet 

endnu. Vi har derfor medtaget omprioriteringsbidraget i budget 2017 – 2019 for en sikkerheds 

skyld. 

Begge forhold taler imidlertid for at vi ikke får sparet for meget for hurtigt. 

 

4. Elevtrivselsundersøgelse.  Hovedpunkter (Bilag 4) 

Odder Gymnasium har igen i 2015 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 inden for nogle nøgleområder. Hele 

undersøgelsen vedlægges som bilag men kun enkelte hovedkonklusioner præsenteres. 

 

5. Aarhus Universitet og gymnasiet 

Som aftalt vil vi i den nye bestyrelsesperiode fortsætte 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 professor Hans Kjeldsen, Aarhus 

Universitet synspunkter vedr. gymnasiet.  

 

6. Evt.  

Næste møder er mandag 16. marts. 

 

Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 17.30 (af hensyn til aftenens møder) 

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand       


