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Referat af Bestyrelsesmøde 12-12-2018 

Tilstede: Morten Blonnhøj, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Claus Schleiter, Tobias Hansen, 
Emil Jensen, Niels-Peter BabaIola Andersson, Annette Bundgaard, Stephan Gamrath, Anette 
Kondrup og Signe Corfitz. 

Afbud: Ingen 

Ad 1) Ordinært bestyrelsesmøde. (Bilag 1) 
1. Godkendelse af referat. 
2. Status økonomi 2018 
3. Budget 2019 
4. Orientering om  It-beredskab incl. OGs hjemmeside 
5. Evt. 

1.1: Godkendt. 

1.2: Status økonomi 2018 v. Anette Kondrup 

Kommentarer til indeværende  är:  

Tallet for optagelsen i 1.g/1.hf holdt hele vejen frem til tælledagen i november og endte 
således på 106/47 - i alt 153 elever. Siden august har der været 18 udmeldelser og 20 
indmeldelser. De sidste for blot få dage siden. 

Samlet set ender vi på 380,72 STÅ (elevårsværk) i 2018. 7 elever færre end forventet. 
I GYM10 er der i alt optaget 25 elever i én klasse, hvorved bevillingen tilsvarende er 
nedskrevet med i alt kr. 180.000. 

Til orientering er aftalen med Odsherred Kommune, om drift af GYM10, forlænget til og med 
skoleåret 2019/20. 

Der er i efteråret, samlet set, disponeret for  ca.  kr. 285.000 ekstra til bl.a. særskilt 
malerarbejde og div. reparationer i c-fløjen, etablering af ekstra siddepladser på hemsen i e-
flesjen samt ekstra  it-konsulentopgaver. Der er foretaget enkelte justeringer på lønnen som 
følge af ekstraordinær vikardækning ifm. langtidssygemeldinger og den endelige lønberegning i 
oktober vedr. pædagogikum. Endvidere er forventningerne til refusion fra censorbanken 
nedjusteret som følge af en foreløbig beregning foretaget i Roskilde-fællesskabet, der står for 
den samlede udgiftsfordeling. 

Udtrykt i tal: 
September 674.531 
GYM10 elevjust.STÅ -180.000 
Vikardækn.sygedom -75.000 
Censorbank nedjust. -30.000 
Bygn.tiltag.ekstra -75.000  
It-konsulent Ekstra -35.000 
Pædagogikum  reg. -70.000 
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Det beregnede resultatet for 2018 er dermed beskedent men dog positivt og ligger indenfor en 
ramme på  ca.  kr. 200.000. 
Enkelte ubekendte er stadig i spil, hvilket bl.a. gælder endelig udmøntning af refusion fra 
censorbanken, udmeldte dispositionsbegrænsninger nævnt i ministeriets skrivelse fra august 
og evt, tilgodehavende ifm. regulering af årets kWh-forbrug. 

Så alt i alt et meget snert resultat. 

1.3: Budget 2019 v. Anette Kondrup 

FL2019 - forventninger til den vedtagne Finanslov for 2019. 

Der er nyt fsa det sociale taxameter. Vi har den 19/11 modtaget orientering fra 
Undervisningsministeriets Departement om, at den længe ventede genberegning er faldet på 
plads og indarbejdet på "Ændringsforslag til Finansloven for 2019". Der således forudsætter 
folketingets vedtagelse. 

De økonomiske konsekvenser af aftalen vil først få effekt i 2020 - da man har valgt at lade 
hidtidig praksis gælde for 2019. 

Til orientering baserer genberegningen sig på sidste nye (september 2017) data om 
fuldførelsesprocenter fra Elevregisteret/ Danmarks Statistik og data vedr. 
grundskolekaraktererne er fra Styrelsen for  IT  og Lærings register over standpunkts- og 
prøvekarakterer i grundskolen. 

Den væsentligste ændring er sket på det skæringspunkt der definerer hvorvidt en elev er 
frafaldstruet på en given ungdomsuddannelse. 

Eks. var det tidligere skæringspunkt på den gennemsnitlige grundskole karakter 6,75 på STX 
og 4,75 på HF. Nu er punktet flyttet til 7,25 fsa STX og 4,00 på HF. Derved vil det omfatte 
flere STX'er end tidligere - modsat HF'ere, der nu skal have en lavere gennemsnitskarakter 
end tidligere for at kunne indgå i opgørelsen. 
Det er bemærket at skæringspunktet for HF er præcis det samme som optagelseskravet, 
hvilket er noget besynderligt. Midtsjællands Gymnasium har forespurgt i ministeriet "om det 
kan være rigtigt", ligesom vi har fremsendt spørgsmål vedr, den fremtidige 
genberegningsperiode, der i dag er 3 år, samt forventede satser? Vi afventer spændt svaret! 

Til gengæld er andelen af frafaldstruede elever i Odsherred Kommune, som følge af ændringen 
i skæringspunktet, steget fra 46% til 55% fsa STX. Dette betyder, hvis der er regnet rigtigt, at 
vi bliver berettiget til sats 2, der er lidt højere (6,5%)end den sats vi modtager i dag. 

Hvis der overhovedet skal konkluderes noget må det være, at svaret på de mange 
åbenstående spørgsmål er afgørende for, hvorvidt det får nogen økonomiske konsekvenser for 
os. Men positivt er det da, at taxameteret består. 

En sidste ting, der er værd at nævne, er det engangsbeløb  DF  fik forhandlet sig frem til og som 
kun udbetales til udkantsgymnasierne, herunder os. Der er således afsat en tillægsbevilling på 
kr. 500.000 i hvert af årene 2019 - 2022. Hvilket svarer nogenlunde til det halve af den årlige 
2°/o besparelse ifm. onnprioriteringsbidraget. 

Et konkret og velkomment tiltag, der er indregnet i vedlagte budgetoversigt. 
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1.4: Orientering om  It-beredskab incl. OGs hjemmeside v. Niels-Peter 
OG's hjemmeside bliver  pt. hosted  hos et firma, og Lars Aabo, der har haft posten 
med at opdatere hjemmesiden, går på pension, så der skal findes en anden løsning på 
at opdatere hjemmesiden. Tobias har fået godt gang i OG's Instagramprofil. 

Mht.  IT-beredskab har OG nydt godt af dygtige  it-medarbejdere, der i 15 år har sørget 
for et opdateret, udviklet  IT-system. I dag er  IT-systemerne så komplicerede, at det 
bliver svært at have én mand siddende alene med det arbejde og ansvar, nu hvor fx 
al eksamen foregår over nettet. Niels-Peter er ved at undersøge, hvilke  IT-
fællesskaber der er på markedet.  IT-center FYN er et bud. Der vil blive en 
overgangsfase, så OG kan overgå løbende i takt med, at  IT-systemet skal skiftes ud. 
Udsigten kan blive at indgå i  IT-fællesskabet fra 2019. Det kræver lidt ekstra penge. 
Det drøftes, om man kan dele en  IT-medarbejder med en anden virksomhed. Udover 
OG's  IT-medarbejdere hjælper en lærer både elever og lærere med mere 
hverdagspraktiske  IT-problemer. Det er vigtigt, at OG's  IT-system er robust og holdes 
opdateret i forhold til fremtidens krav og behov. Claus Schleiter vil gerne kontaktes og 
har idéer til  IT-muligheder. 

1.5: Intet 

Det ordinære bestyrelsesmode rundes af med underskrift af referatet. 
Herefter fortsatte mødet som et seminar, hvor bestyrelsen diskuterede 
skolens fremtidige vision/mission 

Referent: Signe Corfitz 



Referat bestyrelsesmøde 12. december 2018 

Afbud: Ingen. 

Morten Blom høj 

Formand 

Claus Steen Madsen  

Næstformand 

Claus Schleiter Peter Holm 

Stephan Gamrath Tobias Yohannes Hansen  


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

