Referat fra skolebestyrelsesmøde d 1.11.17
Til stede:
Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Erik Hygum (EH), Inge Pedersen (IP), Hans Kjeldsen
(HK), Tove Thomassen (TT), Mathias Egholm (ME), Susanne Th. Jensen (SJ), Anne Hebsleb 2y
(AH)
Afbud fra: Uffe Jensen (UJ), Erik Mønster (EM), Karsten Geertsen (KG), Lykke Kjærsgaard Nielsen
(LN) 3.y

1. Referat fra mødet d.6/9.17. (bilag 1). Godkendt ved underskrift

2. Meddelelser.
1. Regnskabsopfølgning 2017 (bilag 2)
BL: der regnes med et overskud på ca. 300.000kr.i runde tal. Vi må hele tiden huske på, at skolens
økonomi til stadighed er afhængig af det aktuelle elevtal. Løn og undervisning er således steget i takt
med det stigende elevtal, jvf. bilag 2. Vi har jo altid fulgt princippet om at økonomien skal understøtte undervisningen mest muligt, og det fremgår også af det beregnede overskud.
ME: der er jo altid tale om en forskydning i taxametret ift. elevtallet. HK: det er en hårfin balance i
opfølgningen, så det er fint med den foreliggende beskrivelse.
2. Elevrådet
Sidste år havde elevrådet problemer med at for få elever kommer til arrangementer. Der er oprettet et
udvalg ”Intern bondingudvalg”, som arrangerer nogle hyggeeftermiddage. Der er også oprettet et
medieudvalg, som der skal sprede nyheder om arrangementer. I går var der fx ”Græskar-dag”, hvor
eleverne hyggede sig med at skære græskarhoveder ifm. Halloween og i dag er det ”Stribedag”, hvor
man er klædt i striber – det skaber en god stemning på skolen.
3. Ny / genudpegning af bestyrelse. D 22.3.
Hver repræsentant i bestyrelsen skal sikres mandat fra baglandet. BL sørger således for at denne proces igangsættes efter kommunalvalget er overstået, sådan at der kan ske konstituering på bestyrelsesmødet d 22.3.
4. Evaluering af grundforløbet ved BL.
BL og SJ har været rundt hos alle 7 1g. hold og haft dialog med alle elever i forbindelse med en
grundig spørgeskemaundersøgelse af, hvordan eleverne har oplevet modtagelsen på Odder Gymnasium samt det første gennemløb af det nye grundforløb i gymnasiereformen. Undersøgelsen er et led
i en større evaluering, hvor også lærerne evaluerer de enkelte elementer så som AP, NV, studieretningspakker osv. D 12.12 er den store evalueringsdag, hvor både lærer- og elevvinkel vil blive ind-

draget som grundlag for kommende justeringer af grundforløbet. Den netop overståede elevevaluering viser overordnet set, at grundforløbet fra elevernes vinkel har fungeret godt i forhold til både at
skabe trivsel og afklaring af studieretningsvalget.
BL gennemgik et par af de centrale slides fra Lectio-spørgeskemaundersøgelsen.

Valg af studieretninger 2017/18 og studieretningsudbud 2018/19. (bilag 3)
BL præsenterede elevernes valg efter grundforløbet. Der var kun 3, der havde valgt hver af de to
sproglige studieretninger – dvs. 6 elever i alt. Valget er udtryk for en markant faldende interesse for
studieretningerne med op til 4 sprog. I gymnasiereformen var der ellers lagt op til en styrkelse af såvel det sproglige som det naturvidenskabelige område. Også på landsplan har der været et markant
fald i søgningen til studieretninger med moderne sprog – fra 2012 til 2017 ca. en halvering. På andre
studieretninger ligner søgetallet det vi kender fra tidligere.
På baggrund af ovenstående foreslås at de sproglige studieretningen ændres således:
Studieretningen med Engelsk A og Tysk A kobles således til Samfundsfag B. Engelsk A og Spansk
A - studieretningen kobles til et af flg. sprog, TYF, FRF eller Latin på C - niveau – alle med mulighed for opgradering til højere niveauer. Den konkrete udmøntning afventer en interne dialog på skolen. Bestyrelsen udtrykte dog bekymring ved om en studieretning med latin C kan betyde at færre
elever vil søge vores klassiske sproglige linje og bad skolen tage hensyn til dette i overvejelserne.
Konkret udbud afpasses også, hvis der kommer ændringer fra UVM.
Forslaget til nye studieretninger blev således fremlagt og bestyrelsen tilsluttede sig forslaget om udbud af de to nye sproglige studieretninger.

3. Budget 2018 og skolens økonomiske situation 2017 – 2021. (Bilag 4 + 5)
BL fremlagde og gennemgik skolens budget for det følgende år til bestyrelsens godkendelse.
I budgetforslaget for 2018 regnes der med 7 klasser i 1.g. Finansministeriet regner med, at vi får tilført 2,7 % prisstigning til løn – samtidig er der indregnet en 2% besparelse.
I år er vi imidlertid i den situation, at der i forslag til finanslov for 2018 fortsat er indbygget besparelsen på 2% pr. år (omprioriteringsbidrag) frem til 2021.
Når dette omsættes til budgettal for Odder Gymnasium vil det få de konsekvenser, som fremgår af
bilag 5, med en 2% besparelse. Der er peget på de nødvendige besparelser for at kunne indfri den
varslede besparelse. Vi ønsker at anskue de 4 år samlet.
ME: hvordan er taxametret beregnet? BL: på baggrund af 193 elever. Vi får en del af taxametret forskudt ift. elever, dvs. at man er bagud i økonomien i forhold til en vækstsituation.
ME: hvorfor er der afsat 200.000kr til lærerudvikling mod det halve sidste? Det ser godt ud. BL: reelt er der ikke tale om vækst – der er blot tale om konteringsmetode, så vi bevarer samme niveau som
sidst.
BL: mht. det langsigtede budget, vil der i 2023 være et fald i elevgrundlag, Indtil da regnes med ca.
samme elevtal som i dag. I 2019 vil der tydeligvis være tale om, at færre lærere skal løse flere opgaver, hvilket vil svare til en effektivisering på ca. 2 lærerlønninger.
EM: hvad kommer det til at betyde for kvaliteten af undervisningen? TE: det kommer let til at gå ud
over lærernes forberedelsen. ME: vi nævnte jo også i vores pressemeddelelse sidst, at kvaliteten af
undervisningen er truet.
BE: Det er vigtigt at lærerne har et rum for samarbejde, og skolen er kendt for at man er sammen om
tværgående arbejde. Men det er stadig bekymrende med at vi ser de politiske nedskæringer.
BE: Det er rigtig godt at vi prøver at skue ind i fremtiden med mulige scenarier, og lige nu er der
ikke basis for de store nybygninger.
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Bestyrelsen godkendte budget 2018 samt en overordnet principgodkendelse af de følgende år.

4. Brobygning fra skolerne i Beder, Malling og Mårslet (bilag 6)
BL: orienterede om, at der nu er kommet en afklaring i forhold til ovenstående. UU Aarhus 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.
BE: Vi kan konkludere at det alt i alt er et tilfredsstillende resultat for Odder Gymnasium.

5. Ventilationsanlæg på 3 fløjen. (bilag 7)
BL orienterede om planerne med at få et ventilationsanlæg i fløj 3. Også arbejdstilsynet har påpeget
nødvendigheden af at installerer et nyt ventilationsanlæg i fløjen, hvilket er hårdt tiltrængt. 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 afskrivning over 20 år. Herefter er alle fløje udstyret med ventilationsanlæg.
HK: Hvad indebærer beslutningen om F1 låntagning for bestyrelsen? BL: Det er pt vurderingen at
det er det bedste lånetilbud, og bestyrelsen vil løbende blive orienteret, hvis det gunstige låneforhold
evt. ændres.
Bestyrelsen tilsluttede sig låneoptaget på 1,5 mill kr.

6. Vestskolen og gymnasiet

Som aftalt vil vi i denne 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 skulle skoleleder Erik Mønster fortælle om den ny-fusionerede Vestskole og evt. betydning for gymnasiet. Punktet er udsat til næste bestyrelsesmøde, da EM
måtte melde afbud pga. sygdom.

7. Evt.
Kommende møder. Torsdag 11/1 2018, torsdag 22/3, 2018.
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