Kære bestyrelsesmedlem.
Hermed fremsendes dagsorden til temamøde torsdag. 31. januar, 2019 kl. 16.30 – 2100 med følgende
dagsorden.
1. Godkendelse af referat fra mødet d.13/11, 18. (bilag 1)
2. Meddelelser.
1. Nyt fra Elevrådet
2. Nyt fra Bestyrelsesforeningen
3. Nyt fra skolen.
4. Engangstillæg til rektor
3. Årets elevtrivselsundersøgelse. (bilag 2A + 2B)
Som et led i den politiske aftale bag gymnasiereformen blev det bestemt at alle skoler skal lave en
årlig trivselsundersøgelse med en fælles spørgeramme. Sidste år blev undersøgelsen aflyst pga. diskussion om behandling af data, men i år er den blev gennemført i november / december 2018.
Resultatet fremlægges og drøftes.
4. Odder Gymnasium. Nu og i fremtiden. (bilag 3. sæt)
Som følge af de igangværende besparelser og den følgende usikkerhed om vilkårene for Odder Gymnasium har der i både bestyrelse og ledelse og lærergruppe været drøftelser om, hvorledes vi forholder os til dette.
Bestyrelsen har bl.a. diskuteret punktet på vores forrige møde i november i forbindelse med budgetlægningen. I ledelsen er det en konstant parameter i vores drøftelser og lærerne har haft grundige
drøftelser på 4 møder i Pædagogisk Råd (PR)
Vi vil bruge dette temamøde i bestyrelsen til at samle op på og bidrage med yderligere synspunkter.
Processen i PR startede med diskussion i gruppe og plenum om hvad der karakteriserer Odder Gymnasium. (se bilag 3A). På det følgende møde var opgaven at indkredse, hvad vi gerne vil beholde (bilag 3B). På baggrund af de 2 første møders konklusioner har lærerne dernæst arbejdet i faggrupper
om at konkretisere forslag til besparelser inden for undervisning (bilag 3C). Endelig har lærerne på 4.
og sidste møde diskuteret hvorledes vi kan tilrettelægge ”livet uden for undervisningen” (bilag 3 D).
Bestyrelsens opgave bliver nu – i grupper – at gennemgå de forskellige konklusioner fra PR møderne
som de fremgår af vedlagte bilag og supplere disse med bestyrelsens perspektiver.
Bent vil styre processen og opsamlingen

5. Evt.
Kommende møder. Onsdag 18/3, 2019.
Skolen er vært ved et let traktement kl. ca. 18.30
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