
 

  

Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde onsdag. 1. november, 2017 kl. 16.30 med følgende dagsorden. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d.6/9, 17. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

1. Regnskabsopfølgning 2017 (bilag 2) 

2. Elevrådet 

3. Ny / genudpegning af bestyrelse 

 

 

3. Valg af studieretninger 2017/18 og studieretningsudbud 2018/19. (bilag 3) 

Elevernes valg efter grundforløbet præsenteres. Det viser bl.a. en markant faldende interesse for stu-

dieretningerne med 3 sprog, som der ellers var langt op til i gymnasiereformen. På baggrund af det 

foreslås at de sproglige studieretningen ændres således at de som 3. studieretningsfag får samfunds-

fag B. 

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

 

 

4. Budget 2018 og skolens økonomiske situation 2017 – 2021. (Bilag 4 + 5) 

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

november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2018.  

I år er vi imidlertid i den situation at der i forslag til finanslov for 2018 fortsat er indbygget besparel-

sen på 2% pr. år (omprioriteringsbidrag)- nu frem til 2021 

Når dette så omsættes til budgettal for Odder Gymnasium vil det få de konsekvenser som fremgår af 

bilag 5, hvor der er peget på de nødvendige besparelser for at kunne indfri den varslede besparelse. 

Vi ønsker at anskue de 4 år samlet.  

Bestyrelsen bedes tage stilling til godkendelse af budget 2018 og en overordnet principgodkendelse 

af de følgende år. 

 

 

5. Brobygning fra skolerne i Beder, Malling og Mårslet (bilag 6) 

Som jeg orienterede om tidligere er der nu kommet en afklaring i forhold til ovenstående. UU Aar-

hus har besluttet at ændre beslutningen, således at eleverne i Beder, Malling og Mårslet nu får et frit 

valg i forhold til brobygningsskole. Dermed er der ikke ændret på reglerne, idet valget hele tiden har 

været frit. I praksis har det dog været således, at man af planlægningsmæssige hensyn fra UU Aarhus 

har sendt elever fra samme klasse/skole til den samme brobygningsskole. Med den nye udmelding 

fra UU Aarhus må det forventes at valget faktisk bliver frit. 

 

 

6. Ventilationsanlæg på 3 fløjen. (bilag 7) 

Skolen fik i 2014 installeret ventilationsanlæg på 4 fløjen efter mange klager fra elever og lærere 

over indeklimaet og efter råd fra Arbejdstilsynet. Dette har fungeret fint og med et markant forbedret 

indeklima som resultat. Vi aftalte dengang af vente med 3 fløjen, men vil nu foreslå at vi igangsætter 

dette. Dette vil indebære en låneoptag på 1,5 mill. kroner og skal herefter indgå i regnskabet med af-

skrivning over 20 år. Herefter er alle fløje udstyret med ventilationsanlæg. 
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7. Vestskolen og gymnasiet 

Som aftalt vil vi i denne bestyrelsesperiode fortsætte en runde med oplæg fra de eksterne bestyrelses-

medlemmer hvor der er mulighed for at præsentere egen vinkel på bestyrelsesarbejdet og udviklin-

gen på Odder Gymnasium. På dette møde vil  skoleleder Erik Mønster fortælle om den ny-fusione-

rede Vestskole og evt. betydning for gymnasiet  

 

  

8. Evt. 

Kommende møder. Torsdag 11/1 2018, onsdag 21/3, 2018. 

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

 

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand      Rektor 


