
 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 26. august, 2020 

 

Tilstede: Bent Engelbrecht (BE), Lars Bluhme (BL), Uffe Jensen (UJ), Erik Nørgaard Mønster (EM), 

Inge Pedersen (IP), Erik Hygum (EH), Hans Kjeldsen (HK), Tove Thomassen (TT), Niels Jensen (NJ), 

Ammal Jamal Mume, 3i (AJ), Frida Smidth Nielsen, 3n (FN), Nicholas Lundkvist Bundgaard, 2y (NB) 

og Anne Bisgaard Vase (AV).  

 

Afbud: Karsten Geertsen (KG). 

 

Mødet indledtes med, at dagsordenen blev godkendt. 

 

Ad 1: Vi afholdt et virtuelt møde d. 24/3, 2020 hvis eneste formål var at godkende årsregnskabet og 

protokollatet. Dokumenterne blev godkendt som de foreligger og der er ikke yderligere referat fra 

mødet 

Bestyrelsen tog dette punkt til efterretning. 

 

Ad 2: Meddelelser 

1. Status på elevoptag og klassedannelse 2020 

BL orienterede om årets elevoptag og om forløbet vedrørende elevfordeling i Aarhusområdet i foråret 

2020. Resultatet af dette forløb er, at Region Midt har fastsat, at Odder Gymnasium skal optage 29,5 

elever pr. klasse i 1g i dette skoleår. Det har skolen gjort, og det betyder, at der pr. 26.08.20 er 207 elever 

i 1g.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

2. Medarbejdetrivselsundersøgelse. Proces. 

BL orienterede om afviklingen af den lovpligtige medarbejdertrivselsundersøgelse (MTU) i foråret 2020. 

Samarbejdsudvalget skal d. 21. september på seminar om det videre arbejde med MTU. Efter dette 

seminar er der forventning om, at personalet vil blive involveret i behandlingen af resultaterne.  

 

Bestyrelsen afventer tilbagemelding fra personalets drøftelser og ser frem til at blive involveret på et 

senere tidspunkt.  

 

3. Nyt fra Elevrådet 

AJ, FN og NB gjorde rede for elevrådets konstituering i dette skoleår samt for elevrådets arbejde, der i 

begyndelsen af skoleåret bl.a. omfatter besøg i alle 1g-klasser for at få nye elever til at deltage i 

elevrådsarbejdet. Elevrådsmøderne forventes at gå i gang i uge 36, og som noget nyt afsættes der nu et 

modul til møderne for at sikre tid til arbejdet. Elevrådet vil i efteråret have særligt fokus på at iværksætte 

sociale initiativer inden for de rammer, der er muligt i forhold til Corona-situationen. 

 

Bestyrelsen takkede AJ for arbejdet i bestyrelsen og gav udtryk for, at elevrådsrepræsentanternes bidrag 

på bestyrelsens møder er vigtige for bestyrelsens arbejde.  
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4. Nyt fra lærerne 

TT og NJ gjorde rede for, hvordan skolestarten i dette skoleår for lærernes vedkommende først og  

fremmest har været præget af Corona-situationen, og det er lærerrepræsentanternes opfattelse, at der er 

stor forskel på, hvor meget dette belaster den enkelte lærer. TT og NJ orienterede desuden om et 

medarbejdermøde, der blev holdt februar 2020, hvor lærerne kunne give inputs til de to 

lærerrepræsentanter i bestyrelsen. Nogle at de tiltag, der blev foreslået på dette møde, er at finde i 

resultatlønskontrakten, hvilket lærerrepræsentanterne glæder sig over. 

 

5. Nyt fra Bestyrelsesforeningen 

BE orienterede om det overordnede indhold af de seneste møder i Bestyrelsesforeningen, hvor der for 

tiden er særligt fokus på institutionspolitik, tilskud og elevfordeling. I forbindelse med elevfordeling er 

det centralt for Bestyrelsesforeningen, at dette så vidt muligt skal ske lokalt, og at det i tilfælde af 

uenighed er regionerne, der træffer afgørelse. Bestyrelsesforeningen holder løbende møder med STUK 

om både dette og andre emner. 

 

BL orienterede i forbindelse med dette punkt kort om, hvad Regeringens udspil til en ny politireform kan 

betyde for Odder Gymnasium, da det indgår i udspillet, af en ny politireform foreslås finansieret ved at 

reducere markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser. For 

de fleste skolers vedkommende er markedsføringsomkostningerne meget lave, hvilket også gælder for 

Odder Gymnasium.  

 

Ad 3: Status på situationen omkring Corona og tilhørende retningslinjer. (bilag 1) 

BL orienterede bestyrelsen om afviklingen af dimissionen i juni 2020 samt om skolestarten og den 

nuværende situation vedrørende Corona, herunder de retningslinjer, der fremgår af bilag 1. I forhold til 

elevernes studieture er status, at 3g-eleverne tager på studietur i Danmark i november, mens rejsemålene 

for 2g-studieturene grundet Corona-situationen endnu ikke er fastlagt.  

 

Bestyrelsen roste skolens håndtering af Corona-situationen og de løsninger, der er fundet.  

 

Ad 4: Regnskabsopfølgning 2020. (bilag 2) 

BL orienterede om indholdet af bilag 2, hvoraf det fremgår, at der er et forventet overskud på kr. 

623.000.Ved bestyrelsesmødet i november præsenteres budget for 2021.  

 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

  

Ad 5: Planer for opsætning af solcelleanlæg i foråret 2021 (bilag 3) 

BL orienterede bestyrelsen om indholdet af bilag 3 vdr. etablering af solcelleanlæg, og herefter fulgte en 

kort drøftelse af bilaget og projektet.  

 

Bestyrelsen godkendte, at der arbejdes videre med projektet.  
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Ad. 6: Resultatløn. Status 2019- 2020 og kontrakt vedr. skoleåret 2020 – 2021 (Bilag 4 + 5 + 6) 

1. BL forlod mødet, og bestyrelsen drøftede efterfølgende resultatlønskontrakten. Bestyrelsen 

godkendte rapporten og udtrykte ros for, at skolen på alle parametre har indfriet de opstillede 

målsætninger.  

2. Efter tilbagekomst til mødet orienterede BL bestyrelsen om indholdet af resultatlønskontrakten for 

20-21 og svarede herefter på uddybende spørgsmål til de didaktiske og de trivselsmæssige initiativer 

i kontrakten. Bestyrelsen tilkendegav i den forbindelse et ønske om, at en fremtidig 

resultatlønskontrakt kan få et mere strategisk præg.  

 

Bestyrelsen godkendte resultatlønskontrakten og vil fremadrettet søge at arbejde mere strategisk med  

denne.  

 

Ad. 7: Evt. 

Kommende bestyrelsesmøder afholdes onsdag d. 11. november, 2020, mandag d. 1. februar, 2021 og 

onsdag d. 24. marts, 2021 (regnskabsaflæggelse). Møderne begynder d. 16.30. 

 

Referat til underskrift:  

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand     Rektor 

 

 

Uffe Jensen     Erik Nørgaard Mønster  

 

 

Inge Pedersen     Erik Hygum  

 

 

Hans Kjeldsen    Karsten Geertsen   

   

 

Tove Thomassen     Niels Jensen   

 

 

Nicholas Lundkvist Bundgaard   Frida Smidth Nielsen 

     

 

 

Referent: Anne Bisgaard Vase 

 


