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Kære bestyrelsesmedlem. 

 

Hermed fremsendes dagsorden til møde tirsdag 7/2, 2017 kl. 16.30 med følgende dagsorden.  

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 9/11, 16. (bilag 1) 

 

2. Meddelelser. 

a. Studieretningsvalget 2016 (bilag 2) 

b. Engangstillæg til rektor. 

c. Nyt om Campus 

d. Nyt fra elevrådet. 

 

3. Elevtrivselsundersøgelse.  Hovedpunkter (Bilag 3) 

Odder Gymnasium har igen i 2016 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. 

 

4. Nyt princip for fordeling af elever i marts 2017 (Bilag 4) 

Som det er nævnt i dagspressen har vi i Fordelingsudvalg Øst, som dækker det gamle Aarhus 

Amt, fået en dispensation for de generelle regler mhp. en mere jævn fordeling af elever, som er 

udfordret i forhold til karakterer fra grundskolen. 

Der redegøres for de nye regler og diskuteres betydningen for Odder Gymnasium. 

 

5. Status på forberedelse til gymnasiereformen 
Gymnasiereformen kommer til at stille krav om øget lærersamarbejde både i grundforløbet og på 

langs i studieretningerne, hvor der skal skabes større sammenhæng mellem fagene. Derfor er det 

vigtigt, at vi som skolekultur etablerer en samarbejdskultur både inde i fagene og på tværs af 

fagene.  

Fagsamarbejdet om etablering af Google Sites/GS, videndeling og inspiration på tværs af fag, 

Aktionslæring/AL er alle elementer som til sammen har til formål at styrke lærersamarbejdet om 

god undervisning som forudsætning for elevernes læring i gymnasiereformens rammer. 

Der orienteres om processen. 

6. Skolerne i det sydlige Aarhus og Odder Gymnasium 

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 skoleder Inge Pedersen præsentere 

synspunkter vedr. gymnasiet.  

 

7. Evt.  

Næste møder er mandag 22. marts med deltagelse af revisor 

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

 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht     Lars Bluhme 

Formand       


