Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til møde tirsdag. 13. november, 2018 kl. 16.30 med følgende dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.12/9, 18. (bilag 1)
2. Meddelelser.
1. Regnskabsopfølgning 2018 (bilag 2)
2. Nyt fra Elevrådet
3. Nyt fra Bestyrelsesforeningen
4. Nyt fra lærerne kursus om bestyrelsesarbejde
3. Valg af studieretninger 2018/19 og studieretningsudbud 2019/20. (bilag 3 + 4)
Elevernes valg efter grundforløbet præsenteres. Valget i år er gået meget anderledes end sidste år,
idet de sproglige studieretninger nu har fået en meget større tilslutning, således at skolen igen kan
oprette studieretninger i hele fagrækken.
Derudover har der været elevfrafald i grundforløbet som forventet. Dog har der været markant færre
elever som har søgt om optagelse fra andre uddannelser. Det betyder at vi har kunnet oprettet 6 studieretningsklasser, dog med noget større klassestørrelser.
Som konsekvens af ovenstående foreslås det at videreføre sidste års studieretningsudbud til næste år.
Studieretningsudbuddet for 2019 - 2010 fremlægges og bestyrelsen bedes tage stilling til dette.
4. Budget 2019 og skolens økonomiske situation 2019 – 2020. (Bilag 5, 6, 7. 8. 9)
Skolens budget for det følgende år fremlægges for bestyrelsen til godkendelse hvert år på mødet i
november. Derfor fremlægges budgetforslag for 2019.
I år er vi imidlertid i den situation at der i forslag til finanslov for 2019 fortsat er indbygget besparelsen 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 3 år samlet. Det skal forventes en grundig drøftelse af de fremlagte besparelsesforslag og dermed også noget tidsforbrug vedr. dette punkt.
Bestyrelsen bedes tage stilling til godkendelse af budget 2019 og en overordnet principgodkendelse
af de følgende år.
5. Kapacitetsfastsættelse af skolerne i Aarhus og fordelingsudvalg Øst
Der orienteres om sagen.
6. Ventilationsanlæg på 3 fløjen.
Af likviditetsmæssige årsager har det været nødvendigt at udsætte opførelsen af ventilationsanlæg på
3. fløjen til 2019. Der orienteres om processen.
7. Evt.
Kommende møder. Torsdag 24/1 2019, onsdag 18/3, 2019.
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30
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