
 

  

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag d. 11. november, 2020 

 

Til stede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Karsten Geertsen (KG), Inge Pedersen (IP), Erik Hy-

gum (EH), Hans Kjeldsen (HK), Tove Thomassen (TT), Niels Jensen (NJ), Frida Smidth Nielsen, 3n (FN), 

Nicholas Lundkvist Bundgaard, 2y (NB) og Anne Bisgaard Vase (AV) 

 

Afbud: Erik Nørgaard Mønster  

 

Mødet blev indledt med, at dagsordenen blev godkendt.  

 

Ad 1: Godkendelse af referat fra mødet d.26/8, 20. (bilag 1) 

Referatet blev godkendt og underskrevet.  

 

Ad 2: Meddelelser. 

1. Regnskabsopfølgning 2020 (bilag 2) 

BL orienterede om regnskabet for 2020, hvor det forventede overskud er ca. 200.000 lavere end bud-

getteret. Dette har to forklaringer: For det første at skolen har dækket elevernes tab på de studieture, 

der skulle have været afholdt i efteråret 2020 som erstatning for de studieture, der blev aflyst under 

Corona-nedlukningen i foråret. For det andet at censorudligningen i år har været anderledes end for-

ventet på grund af Corona-situationen, der har påvirket sommerens eksaminer.  

 

Bestyrelsen spurgte opklarende til regnskabet samt til skolens hjemmel til at tilbagebetale penge til 

eleverne. Skolen har en sådan hjemmel, og det har været vurderingen, at det har været nødvendigt at 

dække elevernes tab. I forbindelse med studieture for de kommende 2g-elever vil eleverne kunne 

tegne en forsikring, der dækker evt. tab i forbindelse med aflysninger.  

 

Bestyrelsen tog regnskabsopfølgningen til efterretning.  

 

2. Nyt fra Elevrådet 

FN og NB orienterede om elevrådsarbejdet, hvor udvalgsarbejdet er nu gået i gang. Elevrådet påtæn-

ker at søge penge fra en DGS-fond til rådets arbejde, og det er desuden tanken, at skolebladet skal 

genoplives. Mange 1g-elever har deltaget i efterårets arbejde, hvilket er glædeligt. Eleverne er stadig 

påvirkede at Coronasituationen, men det er elevrepræsentanternes opfattelse, at stemningen blandt 

eleverne er bedre, end den har været tidligere på skoleåret. For at sikre fortsat trivsel blandt eleverne 

har elevrådet etableret udvalg, der skal få elever til at kende hinanden på tværs af klasserne inden for 

de rammer, der er mulige ift. Coronaretningslinjerne.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

3. Nyt fra personalet 

NJ og TT orienterede om nyt fra personalet. Medarbejderne er optagede af opfølgningen på medar-

bejdertrivselsundersøgelsen (MTU), og at der er tilfredshed med, at MTU-processen er sat i gang. 

Medarbejderne har i dette skoleår oplevet, at der er en del nye kollegaer at forholde sig til i forbin-

delse med nyansættelser ved skoleårets start og i forbindelse med vikardækning i løbet af efteråret. 

Coronasituationen fylder stadig meget på skolen, og det er medarbejdernes opfattelse, at fraværet af 

sociale aktiviteter for eleverne har en negativ betydning for mange elevers energiniveau. Det er me-

get forskelligt, hvordan klasserne og de enkelte elever tackler Coronasituationen, og det skal derfor 

fortsat være et fokuspunkt blandt lærerne.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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4. Nyt fra Bestyrelsesforeningen 

BE orienterede om det seneste bestyrelsesmøde i Bestyrelsesforeningen, hvor to notater udarbejdet af 

foreningen blev drøftet: Et notat til forsvar for selveje udarbejdet i samarbejde med Danske Gymna-

sier og Danske Erhvervsskoler og et notat omhandlende taxameter og elevfordeling. De to notater vil 

danne grundlag for, at foreningen tager kontakt til alle Folketingets uddannelsesordførere.  

 

Bestyrelsen spurgte efterfølgende til Bestyrelsesforeningens baggrund for at udarbejde notatet til for-

svar for selveje og det blev drøftet, om man kunne forestille sig andre modeller for selveje end den 

nuværende. 

Det blev aftalt, at notatet vedr. selveje rundsendes sammen med referatet, og hvis noget haster i for-

bindelse med det rundsendte notat, kan bestyrelsen henvende sig til BE.  

 

Ad 3: Valg af studieretninger 2020/21 og studieretningsudbud 2020/21. (bilag 3 + 4) 
BL gennemgik årets studieretningsvalg med udgangspunkt i de rundsendte bilag. Det har været et rigtig godt 

valg for naturvidenskab, men et meget dårligt valg for latin-græsk-linjen, hvilket der skal gøres noget ved. 

Den manglende oprettelse af latin-græsk-linjen har ikke økonomiske konsekvenser i år, da der stadig er 3g-

elever med latin-græsk på skolen til januar. I forlængelse af studieretningsvalget er der dannet 7 store klas-

ser.  

 

Bestyrelsen delte ledelsens frustration over, at latin-græsk-linjen ikke har kunnet oprettes og opfordrede le-

delsen til strategisk og målrettet at arbejde på at få studieretningen oprettet fremadrettet, da den er vigtig for 

gymnasiets profil.  

 

Studieretningsudbuddet for 2021-2022 blev præsenteret, og bestyrelsen besluttede at videreføre sidste års 

studieretningsudbud til næste år.  

 

Ad 4: Budget 2021 og skolens økonomiske situation 2021 – 2023. (Bilag 5, 6, 7) 

BL fremlagde elevprognosen samt budgetforslag for 2021 med udgangspunkt i de rundsendte bilag.  

Bestyrelsen drøftede efterfølgende budgetforslaget, herunder de afsatte midler til lærernes efteruddannelse. 

Bestyrelsen anser det for vigtigt, at lærerne efter- og videreuddanner sig, og det blev derfor besluttet at af-

sætte yderligere 50.000 til dette i budgettet for 2021. Dette beløb tages fra overskuddet.  

 

Bestyrelsen drøftede feriepengeforpligtelsesafregningen, og det blev foreslået, at feriepengeforpligtelsesaf-

regningen skal med i finansieringsplanen.  

 

Bestyrelsen godkendte budget 2021 og gav en overordnet principgodkendelse af de følgende år. 

 

Ad 5: Medarbejdetrivselsundersøgelse. Orientering om gennemført og planlagt proces (Bilag 8) 

BL orienterede om processen vedr. medarbejdertrivselsundersøgelsen (MTU), herunder personalemødet d. 

21.10, der blev faciliteret af konsulent Lene Tortzen Bager. Som opfølgning er der nedsat en gruppe af læ-

rere, der sammen med SU skal bearbejde tilbagemeldingerne fra personalemødet. Gruppen har kommisso-

rium til både at bearbejde tilbagemeldingerne og til at prioritere, hvad der skal arbejdes videre med.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

 

Ad 6: Elevfordeling 2021 
BL orienterede om processen i forhold til elevfordeling, hvor det også i 2021 vil være Region Midt, der fast-

sætter kapaciteten på gymnasierne i regionen. Regionen har udarbejdet to forslag til kapacitetsfastsættelse, 

og i begge modeller er Odder sikret med 7 klasser. Regionen indstiller én af de to modeller d. 30.11.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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Ad 7: Evt. 

Kommende bestyrelsesmøder holdes d. 01.02.21 og d. 24.03.21. På sidstnævnte møde deltager revisor.  

 

 

Referat til underskrift:  

 

 

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand     Rektor 

 

 

 

Uffe Jensen     Erik Nørgaard Mønster  

 

 

 

 

Inge Pedersen     Erik Hygum  

 

 

 

 

Hans Kjeldsen     Tove Thomassen  
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Frida Smidth Nielsen     

   

 

 

 

 

Referent: Anne Bisgaard Vase 


