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Kære bestyrelsesmedlem.  

Hermed fremsendes dagsorden til møde mandag d. 1/2, 2021 kl. 16.30. Vi afholder mødet virtuelt på Teams 

og der ligger et link på jeres kalenderbegivenhed. 

Bent og undertegnede har vurderet at vi ikke kan udskyde mødet. Dels skal vi have ”genåbnet” budgettet 

pga. det glædelige at vi i sektoren fik tilført ekstra midler til 2021 og dels vil det ikke være muligt at nå alle 

de udsatte møder, når vi får lov til at mødes fysisk igen. 

 

1. Godkendelse af referat fra mødet d, 11/11, 20. (bilag 1) 

2. Meddelelser.  

a. Nyt fra Elevrådet  

b. Nyt fra Bestyrelsesforeningen  

c. Nyt fra personale 

d. Nyt fra skolen. 

i. Engangstillæg til rektor 

 

3. Budget 2021 og prognose for 2022 og 2023. (bilag 2) 

Ved finanslovsaftalen for 2020 blev det vedtaget at tilbageføre besparelser i 2021 svarende til be-

sparelserne i 2019. For Odder Gymnasium er beløbet ca. 770.000.  

På baggrund af det foreslås at vi ansætter et yderligere årsværk til august 2021 – udover den alle-

rede planlagte forøgelse på baggrund af en ekstra klasse. (6 klasser bliver studenter til sommer). Da 

der kun bliver tale om 5/12 belastning vil der være yderligere midler til tiltrængt indkøb af under-

visningsmaterialer og nødvendig fornyelse af ventilationsanlæg i hallen i 2021. I 2022 vil udgiften 

til det ekstra årsværk beløbe sig til en årsudgift på ca. 625.000 inkl. feriepengehensættelse. 

I bilaget har vi angivet de 3 års indvirkning på egenkapitalen, da vi på sigt skal bruge dele af denne 

til indbetaling til feriefonden. 

 

4. Årets elevtrivselsundersøgelse. (Intet bilag da resultaterne kun findes på UVM´s hjemmeside 

bagved login. Jeg viser nogle hovedkonklusioner på delt skærm under mødet) 

Som et led i den politiske aftale bag gymnasiereformen blev det bestemt at alle skoler skal lave en 

årlig trivselsundersøgelse med en fælles spørgeramme. Denne blev også gennemfør i år i november 

og december måned og viser – heldigvis – at vi har kunnet fastholde en god trivsel på trods af Co-

rona-restriktionerne 

Resultatet fremlægges og drøftes. 

 

5. Evt. 

Kommende møder. Onsdag 24/3, 2021 

Det sædvanlige traktement er I desværre nødt til at stå for selv derhjemme. 

m.v.h. 

Bent Engelbrecht                                                                                                       Lars Bluhme 

Formand                                                                                                                    Rektor 


