Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde torsdag 11 /1, 2018 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d. 1/11, 17. (bilag 1)
2. Meddelelser.
a. Brobygning fra Beder, Malling og Mårslet. Status
b. Engangstillæg til rektor. (bilag 2)
c. Nyt fra elevrådet.
3. Årets elevtrivselsundersøgelse. (bilag 3)
Som et led i den politiske aftale bag gymnasiereformen blev det bestemt at alle skoler
skal lave en årlig trivselsundersøgelse med en fælles spørgeramme. Denne skal udføres
anonymt men af hensyn til muligheden for forskning og (lovlig) registersamkøring registreres elevens cpr. nr. Undersøgelsen skal foretages af en ekstern udbyder (i vores tilfælde Ennova) som indberetter data til UVM. Vi får altså ikke adgang til den enkelte
elevs data og besvarelse.
Folkeskolen har i nogle år haft et tilsvarende system og der er nu rejst spørgsmål om rimeligheden af dette hvilket har betydet at ministeren har sat undersøgelserne i Folkeskolen på standby.
Der orienteres om status på ovenstående problemstilling og vedlægges en (lidt lang) vejledning til de medlemmer af bestyrelsen, der er særligt interesserede i problemstillingen
4. Udsendelse af breve vedr. udpegning/genudpegning af ny bestyrelse pr. 1/5 (bilag 4
+ 5)
Tidspunktet nærmer sig for afslutningen af denne bestyrelsesperiode (30/4, 18) og vi
skal til at udpege/ genudpege medlemmer til den nye bestyrelse for de næste 4 år. Dette
foregår i praksis ved at der udsendes beskikkelsesbreve til de institutioner og samarbejdspartnere, som har beskikkelsesretten. Skabelon til beskikkelsesbrev vedlægges.
5. Nyt princip for fordeling af elever i marts 2018 (bilag 6)
Vi har igen i år 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.
6. Færdig evaluering af Grundforløbet og Studieretningsvalget
Ledelse og lærere afholdt Pædagogisk Didaktisk Platform med grundforløbet og studieretningsvalget som tema. Der foreligger nu både evalueringer fra elev- og fra lærerside
og der tegner sig et tydeligt billede af hvad der kan/skal justeres

Der orienteres om dette
7. 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 vil skoleleder Erik
Mønster fortælle om den ny-fusionerede Vestskole og evt. betydning for gymnasiet
8. Evt.
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30.
Næste møder er torsdag d. 22/3. marts med deltagelse af revisor
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