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Referat af bestyrelsesmøde på Odder Gymnasium 1. februar 2021 

 

Mødet blev på grund af Corona-situationen afholdt virtuelt. 

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), 

Camilla Angaard Nielsen, 2x (CN), Nicholas Lundkvist Bundgaard, 2y (NB) og Anne Bisgaard Vase (AV) 

Afbud: Erik Nørgaard Mønster (EM). 

 

Mødet indledtes med, at dagsordenen blev godkendt. 

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

Referatet blev godkendt.  

 

Ad 2. Meddelelser 

a. Nyt fra Elevrådet  

NB, CN og FN orienterede om elevrådets arbejde. NB er valgt som ny elevrådsformand, og CN indtræder 

som nyt bestyrelsesmedlem og afløser dermed FN. Bestyrelsen ønskede NB tillykke med valget som elev-

rådsformand og bød CN velkommen i bestyrelsen. Bestyrelsen sagde desuden tak til FN for hendes store en-

gagement i bestyrelsesarbejdet.   

Elevrådet har både før og under nedlukningen iværksat en række tiltag, der skal bidrage til elevernes trivsel. 

Det er elevrådets indtryk, at den virtuelle undervisning generelt fungerer langt bedre end i foråret, og at der 

er en rigtig god dialog mellem lærere og elever om undervisningen. Elevrådet har deltaget i et meget udbyt-

terigt DGS-møde om elevråd under Corona, og i nærmeste fremtid afholdes i DGS-regi ”Danmarks største 

elevrådsmøde”.  

Bestyrelsen spurgte til elevrådets holdning til eksamenssituationen, der på mødetidspunktet var uafklaret. 

Det er elevrådets opfattelse, at det særligt for 3g-eleverne opleves som stressende, at situationen ikke er af-

klaret, og at mange elever vil foretrække, at eksamen helt aflyses, eller at der bliver en meget reduceret eksa-

mensperiode.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

b. Nyt fra Bestyrelsesforeningen  

BE orienterede om Bestyrelsesforeningens arbejde. Foreningen er bl.a. optaget af at håndtere de kapacitets-

udfordringer, som gymnasiesektoren har.  

BL orienterede i forlængelse heraf om status for elevfordelingen i Aarhus-området. I fordelingsudvalget i 

den østlige del af Region Midt (Aarhus og omegn) er det heller ikke i år lykkes at blive enige om elevforde-

lingen, og Region Midt har derfor besluttet, hvordan eleverne skal fordeles i Aarhus og omegn. Fordelingen 

involverer ikke direkte Odder Gymnasium, men kan måske betyde, at elever på grund af utryghed om forde-

ling i Aarhus vælger at søge Odder Gymnasium som første prioritet.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  
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c. Nyt fra personale 

TT og NJ orienterede om nyt fra medarbejderne. Hos lærerne fylder den uafklarede eksamenssituation en 

del, og man ser frem til at få en afklaring snart. Det er TT og NJs opfattelse, at medarbejderne klør på, så 

godt de kan, og der sættes løbende forskellige initiativer i værk for at styrke trivslen under nedlukningen. 

Bestyrelsen spurgte til medarbejdernes oplevelse af situationen med hjemmeskoling af egne børn. Det er 

medarbejderrepræsentanternes opfattelse, at dette presser nogle af medarbejderne. Hertil bemærkede BL, at 

der fra ledelsens side er stor opmærksomhed på dette, og at man derfor lægger stor vægt på lærernes mulig-

hed for at veksle mellem asynkron og synkron undervisning.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.  

d. Nyt fra skolen. 

i. Engangstillæg til rektor 

BE indstillede, at bestyrelsen bevilliger BL et engangstillæg med udgangspunkt i de betydelige arbejdsopga-

ver, der har været i at iværksætte store begivenheder som fx drive in-dimission og et særligt1g-introarrange-

ment mv.  

Bestyrelsen tilsluttede sig denne indstilling.  

 

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

BL præsenterede det ændrede budget for 2021 samt prognoserne for 2022 og 2023 med udgangspunkt i bi-

lag 2. Ændringerne i budgettet har to hovedpunkter: Ansættelse af et ekstra årsværk samt opgradering på un-

dervisningsmidlerne. Således foreslås det at bruge de tilbageførte besparelser på at opruste på personaleom-

rådet. Det gøres pr. 1/8-21, da det ikke giver mening at ansætte et nyt årsværk midt i et skoleår, og der vil 

derfor i foråret være luft til, at der kan sættes 250.000 kr. af til ekstraordinært materialekøb. Det betyder at 

posten ”Undervisningsmidler” i det ændrede budget vil være på 1.00.275 kr. 

Bestyrelsen spurgte efterfølgende til indbetaling til Feriefonden, herunder hvilket beløb, der på sigt skal bru-

ges til indbetalingen, samt hvor stor en byrde indbetalingen forventes af have for drift og egenkapital, da 

dette har betydning for, hvor meget overskud, der vil være nødvendigt at have som buffer. 

BL svarede hertil, at indbetalingen vil dreje sig om 3.4 mio kr., hvis alle pengene skal indbetales til Ferie-

fonden på en gang, men ordningen er, at pengene skal indbetales efterhånden, som der bliver behov for dem, 

dvs. når lærerne går på pension. Staten har allerede udbetalt disse penge til medarbejderne, og derfor skylder 

skolen staten i stedet for medarbejderne. Det er pt. uafklaret, om det vil få en driftsmæssig belastning ift. fx 

renteudgift, og det er ligeledes uafklaret, hvilke konsekvenser det vil få hhv. at indbetale alt til Feriefonden 

på én gang eller at gøre det delvist. Der budgetteres med et overskud på ca. 650.000 kr., fordi skolen lang-

somt vil opbygge sin egenkapital. 

Der var i bestyrelsen enighed om, at det er vanskeligt at diskutere indbetalingen til Feriefonden, når reglerne 

er uafklarede, og at det ikke vil være rimeligt at bruge de tilbageførte besparelser på ferieindbetaling. Det 

var bestyrelsens opfattelse, at det er en rigtig prioritering at tilføre midlerne til undervisningsmidler og et 

ekstra årsværk, da hovedudgiften er løn. Prioriteringerne er desuden i tråd med det, der blev diskuteret i Be-

styrelsen, da man indførte besparelserne i sin tid.  

BE bemærkede afslutningsvis, at det vil være vigtigt både at have et langsigtet perspektiv og samtidig at tage 

et år ad gangen i første omgang frem til 2023, da det kan være svært at sige noget sikkert om, hvordan tilba-

gebetalingen til Feriefonden kommer til at forløbe. Der vil derfor blive anlagt et forsigtighedsprincip i for-

hold til overskud.  

Bestyrelsen tilsluttede sig de foreslåede ændringer i budgettet for 2021.  
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 Ad 4. Årets elevtrivselsundersøgelse. (Intet bilag da resultaterne kun findes på UVM´s hjemmeside 

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

BL orienterede om resultaterne af årets elevtrivselsundersøgelse (ETU) både overordnet og med nedslag på 

udvalgte områder i forhold til læringstrivsel og social trivsel. Ikke alle skoler har færdiggjort elevtrivselsun-

dersøgelsen, og der er derfor endnu ikke et landsgennemsnit, men sidste års landsgennemsnit var på 3,9. OG 

ligger i år på samme niveau som sidste år, nemlig på 4,3, hvilket kan tyde på, at eleverne har besvaret under-

søgelsen ud fra en normalsituation i stedet for en her-og-nu-situation. Undersøgelsen, der afdækker elever-

nes egen opfattelse, viser, at der er en høj læringstrivsel og tilsvarende høj social trivsel på skolen, og ele-

verne giver udtryk for, at undervisningen generelt motiverer, og at de generelt føler, at de hører til på skolen. 

Undersøgelsen viser desuden, at kun få elever oplever et stort karakterpres i læringssituationen, hvilket tyder 

på, at det karakterfri projekt på skolen er lykkes. Til gengæld viser undersøgelsen, at en del elever oplever et 

pres fra egne krav og forventninger, og dette er noget, der kræver opmærksomhed fremadrettet.  

Efter orienteringen drøftede bestyrelsen ETU, herunder at det er vigtigt at tage højde for den statistiske usik-

kerhed, samt at ETU først og fremmest er et spændende materiale at bruge over tid. Elevrepræsentanterne i 

bestyrelsen gav udtryk for, at elevernes forhold til karakterer kan ændre sig, således at karaktererne i 3g får 

en større betydning, end de har haft i 1g og 2g, og at det derfor kan være vigtigt at have flere læringssamta-

ler, faglige evalueringssamtaler eller anden form for evaluering i foråret i 3g. Medarbejderrepræsentanterne 

gav udtryk for, at lærerne ligesom eleverne er optagede af, hvordan evalueringen finder sted på den bedst 

mulige måde. BL anerkendte dette og bemærkede hertil, at det vil være væsentligt at drøfte, om der skal 

endnu større fokus på den formative evaluering for at sikre, at eleverne får en respons, der er brugbar i læ-

ringsprocessen i både 1g, 2g og 3g.  

 

Ad 5. Evt. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 24/3, 2021. Revisor deltager ved dette møde.  
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Referat til underskrift:  

 

 

Bent Engelbrecht    Lars Bluhme 

Formand     Rektor 

 

 

 

Uffe Jensen     Erik Nørgaard Mønster  

 

 

 

 

Inge Pedersen     Erik Hygum  

 

 

 

 

Hans Kjeldsen     Tove Thomassen  

 

 

 

 

Niels Jensen      Nicholas Lundkvist Bundgaard 

 

 

 

Camilla Angaard Nielsen 

 

Referent: Anne Bisgaard Vase 


