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Referat af bestyrelsesmøde den 13.06.18 
Kl. 14.30 i lokale E14/E15 

Tilstede: Claus Schleiter, Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Stefan Gamrath, Anette Kondrup, 
Peter Holm, Emil Jensen og Tobias Hansen 

Afbud: Ingen 

Referent: Niels-Peter Andersson 

Dagsorden:  

I. Præsentation af Odsherreds Gymnasium. (bilag1+2) 

Niels-Peter bod alle de nye bestyrelsesmedlemmer velkommen og gav en rundvisning på 

skolen. Niels-Peter tegnede efterfølgende et billede af elevoptaget som det har set ud 2011-

2018(bilag 1) og fremlagde samtidig prognoserne for elevtallene i grundskolen frem til 

2023. De viser en forventet nedgang i elevtallet på  ca.  15%. Bestyrelsen diskuterede 

prognosernes holdbarhed og betydningen for optaget på OG. 

2. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3. Godkendelse af referat 

Godkendt 

4. Bestyrelsens konstituering (bilag 3) 

Efter en kort diskussion konstituerede bestyrelsen sig med Morten Blomhoj som formand og 

Claus Steen Madsen som næstformand. 

5. Fastsættelse af modedatoer 

Modedatoer i det skoleår: 16/9, 12/12, 20/3 og 12/6. Datoerne bliver oprettet i  Outlook  

kalenderen. 

6. Budget 2018 og prognose for 2019 v/ak (bilag 4) 

Anette fremlagde budget og prognose for 2018 og 2019 medfølgende bemærkninger. 

Optaget til kommende 1.g er i skrivende stund 100 elever til STX, 38 til HF og 27 elever til 

GYM10. Umiddelbart er det 14 elever færre end prognosen i marts fsa. STX/HF. Men 
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samtidig ved vi også, at der kan forventes et yderligere optag helt frem til 

september/oktober, sædvanen tro, så optimistisk set kan vi godt nå det måltal inden vi 

"tæller" i november. 

Umiddelbart forventer vi at oprette 4 1.g. klasser og 2 HF klasser. Og i forbindelse 

med lønsumsberegningen, der udover 2 pensioneringer og 2 nyansættelser, indeholder div. 

timetalsreguleringer, en mindre timebanksudbetaling men også OK stigninger på hhv. 1,1% 

pr. 1/4 18 og 1,35% pr. 1/10 18, har betydet en opskrivning af de forventede 

lønomkostninger på  ca.  250.000 kr. 

Taxameteret til HF er skruet lidt anderledes sammen og betyder kr. 10.000 mere pr. 

årselev. Til gengæld er erfaringerne fra andre skoler, at elevtypen er mere "ustabil", 

hvorved enhedsomkostninger kan blive væsentlig højere end på STX. 

Samtidig må etableringen af dette nye uddannelsesudbud på OG forventes at byde på ekstra 

omkostninger mht. ændrede/nye behov for bøger og andet undervisningsmaterialer og da 

budgettet, som det ser ud nu, balancerer på et knivsæg med  ca.  60.000, kan det betyde at 

året ender med et negativt resultat. 

Usikkerheden i beregningen består primært i elevtallet både i forhold til hvor optaget til 1.g 

ender, men også i forhold til evt, konsekvenser for kommende 2. eller 3. g'ere, der som  folge  

af eksamensresultatet eller andet, udmeldes eller tilbydes at gå om (evt. på HF). 

En forsat udfordring er det sociale taxameter, der udløber med finansåret 2018. Der er 

stadig intet nyt fra Ministeriet om genberegningen af dette specielle taxameter, eller for den 

sags skyld, om hvorvidt det overhovedet består.  I  2018 forventes det at vi modtager kr. 1,8 

mio. så vi er ret sårbare, hvis det bortfalder. Hvilket jeg dog, på dette fremskredne 

tidspunkt, betragter som usandsynligt fsa. 2019. 

De planlagte investeringer i hhv. 2 x klasserumsmobler og udskifiningen af 10 nye 

projektorer, der med visse installationsvanskeligheder, sker planmæssigt og forventes 

afsluttet indenfor den afsatte ramme. 

Derudover foretages de  lobende  vedligeholdelsesarbejder som planlagt iht. 

vedligeholdelses-planen.  

I  skrivende stund er der ikke modtaget varslinger fra Ministeriet mht. yderligere 

dispositionsbegrænsninger i 2018. 

7. Status elevoptag 2018/19 STX/HF/Gym10 v/npa 



Ved skoleårets begyndelse har vi optaget 27 Gym10 elever, 100 STX elever og 38 HF elever. 

Vi forventer et yderligere optag i  lobet  af skoleårets  forste  uger. Det er  forste  år med HF-

elever. Søgningen til HF er glædelig og indfrier skolens strategi om at udvide 

uddannelsestilbuddene på gymnasiet. 

8. Indsatsområder 2018-2019 

Niels-Peter fremlagde 3 foreløbige indsatsområ der for skoleåret 2018-2019. 

a) Fravær/frafald 

b) STX reformimplementering og udvikling af HF-tilbuddet 

c) Samarbejdsrelationer 

Forslagene vil blive indskrevet og udfoldet i resultatslonkontrakten, der skal behandles på 

næste bestyrelsesmøde i september. 

9. Nyt fra elevråd/ansatte 

Tobias og Emil fortalte kort om opstarten af elevrådsarbejdet i dette skoleår. De er begge 

nyvalgte medlemmer af både elevråd og bestyrelse. 

1 0. evt. 

Mvh  

Niels-Peter Babalola Andersson 
rektor 



Referat bestyrelsesmøde 13. juni 2018 

Afbud: Ingen. 

Morten Blomhøj  

Formand 

Claus Steen Madsen  

Næstformand 

7 .75 64(il 
Stephan Gamrath z  Tobias Yohannes Hansen  
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