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Referat fra skolebestyrelsesmøde d 16.5-18 
 

 

Til stede:  

 

Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Inge Pedersen (IP), Hans Kjeldsen (HK), Uffe 

Jensen (UJ), Erik Hygum (EH), Niels Jensen (NJ), Tove Thomassen (TT), Ingeborg Beck 

Vejen, 2y (IB), Lykke Kjærsgaard Nielsen 3y (Ly), Susanne Th. Jensen (SJ),  

 

Afbud fra: Karsten Geertsen (KG), Erik Mønster (EM),   

 

 

1. Udpegning af medlem af bestyrelsen ved selvsupplering og konstituering af bestyrel-

sen. (bilag 1) 
 

Sammensætningen af bestyrelsen af de udpegende institutioner fremgår af bilag 1. 

Derudover indstiller skolen direktør Bent Engelbrecht som fortsat formand i den kommende 

periode. 

Bestyrelsen udpegede således enstemmigt Bent Engelbrecht som formand for Odder Gym-

nasiums skolebestyrelse.  

BE: Takker for valget og gør opmærksom på, at han nu er genvalgt for den sidst mulige pe-

riode jf. vedtægterne. 

 

 

NJ: TAP - personalet har udtrykt ønske om at deltage i bestyrelsen som observatører. BL: 

egentligt er forretningsordenen tænkt sådan, at vi kan kalde relevante personer ind til be-

stemte dagsordenspunkter - alt efter relevans. SJ: TAP har formelt plads i samarbejdsudval-

get, hvor der drøftes relevante emner for TAP. EH: måske kan vi være opmærksomme på at 

indkalde relevante personer til bestemte indholdspunkter. 

UJ: Lad os træffe beslutning herom næste gang vi mødes på grundlag af vores forretningsor-

den. 

BE: Vi tager punktet op til næste møde.  

 

 

 

2. Godkendelse af referat fra mødet d.22/03, 18. (bilag 2) 

 

TT: En kommentar til referatet: Vedrørende den nye pædagogiske leder, så optræder han 

som udgiftsneutral, men det må vel give flere udgifter? Og det betyder vel, at vi som lærere 

skal løbe hurtigere? BL: det var udgiftsneutralt i 2017, så det er i overensstemmelse med re-

feratet. 

HK: Så er det i forhold til referatet ok. BL: Vi må derefter konstatere at det i 2018 påvirker 

budgettet. 

 

Referatet godkendt med underskrift.  
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3. Meddelelser. 

 

a. Status på elevoptag 2018 og klassedannelse. 

 

BL: Vi opretter 7 grundforløbsklasser, men hvis der er frafald af elever, kan der oprettes 

6 studieretningsklasser. Der har været en del turbulens i elevfordelingen i Århusområdet, 

så derfor er der i år lidt større usikkerhed omkring elevbevægelser. 

 

 

b. Stillingsopslag og personalia 

 

BJ: 3 kolleger forlader os: MD, HH, Ho. Derfor har vi stillingsopslag i de fag, som vi 

kommer til at mangle pga. disse aftrædelser. Ansøgningsfristen var d 14.5. Der er kom-

met 352 ansøgninger og vi er allerede godt i gang med at finde kandidater til stillingerne. 

 

c. Kort orientering om besøg af rektor og prorektor fra Aarhus Universitet (bilag 3) 

 

BL: Vi har haft besøg fra rektor, Brian Bech Nielsen, og prorektor Berit Eika, og det 

fremgår af deres medbragte tal, at vi på Odder Gymnasium leverer rigtig mange stude-

rende til universiteterne, herunder især mange til AU. Særligt leverer OG mange stude-

rende til fakultetet Arts og Science. 

EH: Det er et spændende materiale, ved I hvor mange, der ikke kommer i gang? 

Måske kunne sådanne tal give anledning til overvejelser om studievejledning og besøg 

fra andre videregående uddannelser? [Efter mødet har vi forsøgt at fremsøge de ønskede 

tal. 20% af vores studerende bliver efter 28 mdr. tilmeldt en professionsbachelor uddan-

nelse, hvor diplomingeniør, lærer, sygeplejerske og pædagog er det mest almindelige. 

Efter 28 mdr. er der en ”ukendt kategori på 28%. Dette dækker primært studenter, som 

endnu ikke er kommet i gang. Tallet for studenter som aldring kommer i gang med en 

videregående uddannelse er således ukendt] 

IB: Er der også tal, der viser hvordan elever, der ikke går på videregående uddannelse, 

klarer sig? 

BL: Vi kan godt skaffe tal for hvor mange elever, der ikke går på videregående uddan-

nelse efter 3 år. De elever, der kommer ind med de høje gennemsnit, klarer sig bedst 

ifølge Berit Eikas tal.   

Ly: Vi har brug for bedre information om karrieredag, U-days, STVØ mm. SJ: vi har i 

dag haft møde med STVØ, og der er kommet en ny lov og ny bekendtgørelse netop fra i 

dag, så der vil fremadrettet komme bedre og mere klare rammer. Det betyder også at ele-

verne kan få bedre besked. 

HK: Der er tale om meget store forskelle gymnasierne imellem med hensyn til hvor 

mange elever, der kommer på de lange videregående uddannelse og på AU. 

 

 

d. Overenskomstresultatet.: 

 

 BL: Den betalte frokostpause er nu indskrevet i OK 18. 
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e. Nyt fra elevrådet: 

 

Sidste stormøde er på fredag, hvor der også er sportsdag med rundboldturnering. 

 

 

4. Odder Gymnasium. Udfordringer i den kommende bestyrelsesperiode. En uformel 

drøftelse af nedenstående problemstillinger + evt. andre. 

 

 

a. Kort status. Generationsskifte. Nøgletal. Campus.  

 

BL: Generationsskiftet er ved at være overstået, hvilket betyder, at vi måske ikke på sigt 

kan klare evt. nedgang i elevtal og besparelser ved naturlig afgang. Vi er nu i gang med 

besparelser, og vi er pt. oppe på omkring 8% besparelse.  

Vedrørende Campus så er der to EUX årgange på Campus. Én af dem afslutter til som-

mer og vil blive erstattet af én ny EUX-klasse. Pt. er der imidlertid kun 19 ansøgere. Må-

ske kan vejledningen af eleverne skærpes. Det er vigtigt at fastholde Skanderborg-Od-

ders engagement her i Odder. 

IP: måske er der også potentielle elever til EUX i syd-Århus. 

 

BE: Det er vigtigt, at vi håndterer besparelserne og tænker i nye baner. EH: Måske er det 

vigtigt, at man drøfter muligheder og strategier i fredstid. BL: Måske kan vi erfaringsud-

veksle herom med VIA ved EH, for vi kommer jo i processen på et tidspunkt. 

IP: I Århus har vi også kriterier og retningslinjer for afskedigelser. 

 

 

 

b. Skolestørrelse. Optagelse af klasser. Hvad er muligt og hvad er ønskeligt? Nyeste 

befolkningsprognose for Odder Kommune fremlægges. 

 

BL: Uddelte bilag ved mødet (bilag 3, 4 og 5 er udsendt sammen med referatet) vedrø-

rende elevtal i Beder, Malling Mårslet samt elevprognose for Odder Gymnasium.  

Elevprognosen fortæller samlet set at 46.4% er STX frekvensen i Odder. Fra bilagenes 

prognoser fremgår det, at vi ikke kommer under 6 klasser, og at vi fortsat kan have 7 

klasser fremadrettet gennem de næste ca. 10 år. 

HK: Det er et vigtigt materiale, og vigtigt at være opmærksom på især syd-Århus, som 

betyder noget for det samlede elevtal. Så klassetallet ser ud til at være passende selv om 

der er parametre, der kan ændre prognosen.  

UN: Vi har stor tilvækst af børnefamilier og er pt nr. 9 ift. vækst i DK, så det ser pænt ud 

fremadrettet. 

BE: Vi må blot følge udviklingen tæt. 

 

BL: Der er overkapacitet i Århusområdet, hvilket Region Midt går ind og vil regulere. 

Der er således større bygningskapacitet end der er elever, så der er et problem, der skal 

løses. Derfor er det også vigtigt, at vi kan dokumentere vores fremadrettede kapacitet. 

HK: På Århus-skolerne er der stor elevvandring skolerne imellem. Hvor mange elever 

forlader OG? BL: ikke mange forlader skolen, men af og til klasseskift. 

IP: Det er godt med jeres tryghedsskabende grundforløb, som er med til at fastholde ele-

verne.   
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c. Ny pædagogisk praksis? Hvad har vi nået indtil nu? Hvordan sikrer vi forsat høj kva-

litet i en periode med fortsatte nedskæringer? Videndeling og nye tilrettelæggelses-

former. 

 

SJ: Oplæg om hvordan vi gennem lærersamarbejde sikrer en høj kvalitet i en periode 

med nedskæringer. 

Indsatsen har tre udgangspunkter: 

1) Udviklingsgrupper, der har udarbejdet en plan for implementering af gymnasiere-

formen: Kun(d)skabernes Træ 

2) Faggrupperne har udviklet Google Sites med fælles materialer til lærere og elever 

samt progressionsplaner med delmål som forudsætning for formativ evaluering. 

3) Forsøgsklasser har udviklet materiale til formativ evaluering i skriftlighed og 

mundtlighed samt en didaktik, der fremmer deltagerkultur og studiekompetence. 

Se vedhæftede ppt. 

 

 

d. Nye institutionsstrukturer? Inspiration fra Skanderborg og Horsens 

 

BL: Lederskiftet i Skanderborg har afstedkommet overvejelser om en sammenlægning. 

Horsens Statsskole og Horsens Gymnasium sammenlægges under et senest 2021, og der 

udbygges derfor på Horsens Statsgymnasium. På Odder Gymnasium må vi være åbne i 

forhold til evt. nye strukturer – måske kan vi inspireres af andres erfaringer.  

BE: Vi skal både være åbne og følge handlingerne og udvikling. FGU er også et åbent 

emne, som vi må forholde sig til. 

EH: Det vigtigste er at vi kan fastholde kvaliteten, så vi må følge udviklingen nøje.  

BL: Måske kan vi have et strategisk samarbejde med Skanderborg omkring felter som fx 

løn og administration. 

IP: Der er jo både en tendens og en mod-tendens, således at man nogle steder er tilbage-

vendt til de oprindelige strukturer efter større sammenlægninger. 

 

 

 

 

 

Mødeplan for resten af året 
Følgende datoer foreslås: 

Ons. 12/9, 18  

Tirs. 13/11, 18 

Tors 24/1, 19  

Man 18/3, 19 

 

 

 

5. Evt.  
Ingen punkter. 
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Referat til underskrift: 

 

 

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand    Rektor 

 

 

Karsten Geertsen    Uffe Jensen 

 

 

 

Hans Kjeldsen     Erik Mønster  

 

 

 

Inge Pedersen    Erik Hygum  

 

 

 

Mathias Egholm     Tove Thomassen  

  

 

 

Ingeborg Beck Vejen 2i    Lykke K. Nielsen, 3.y 

 

 

 

 

Referent: Susanne Th. Jensen 

  

 

 


