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Tilstede: 
Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Anette Kondrup, Stephan Gamrath, Annette 
Bundgaard, Sif Orbesen, Tobias Hansen, Mathilde Stybe Petersen(ny)og Niels-Peter Andersson 
Afbud: 
Ingen 

Dagsorden:  

1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Formanden bod elevrådets nye formand Mathilde velkommen 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt 

3. Vedtagelse af ferieplaner 2020-2022 (Bilag 1) 
Godkendt 

4. Status elevoptag 2020/21 STX/HF/Gym10 
Det nuværende optag for det kommende skoleår er 69 STX, 28 hf og 43 gym10. Vi har en 
forventning om, at der vil komme yderligere elever helt frem til skolestart til august 2020. 
Bestyrelsen diskuterede de faldende elevtal. Tobias foreslog at skolen udvikler en ny 
mediestrategi og Sifforeslog en mere grundlæggende (ny) tænkning af gymnasiets virke 
gennem "Design  thinking"  metoden. Stephan spurgte ind til baggrunden for tallene og 
rektor redegjorde for de faldende elevårgange og den stigende tendens til at elever seer ud 
af kommunen. (Se bilag 5) 
Det blev besluttet af skolen iværksætter en undersøgelse af elevernes valg af uddannelse. 

5. Budget 2020 og prognoser 2021 og 2022 (Bilag 2) 

Budget 2020 

Forst  og fremmest må jeg beklageligvis fortælle at der vedr, det beregnede resultat for 2020 
er sket en regnefejl på  ca.  650.000. Fejlen består i beregningen af de taxametre, der 
beregnes på "grundlagsåret". Dvs, antallet af elever året for. Her har jeg fået medregnet 
HF eleverne 2 gange som  folge  af en forkert cellehenvisning. Det er dybt beklageligt og jeg 
er selv noget lystet over at det kunne ske. Jeg har nu indarbejdet flere kontrolberegninger i 
processen for at sikre, at det ikke kan ske igen. 
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I  vedhæftede budgetoversigt vil  I  derfor kunne se at det beregnede overskud ikke, som først 
antaget, er kr. 2.343.835 men kr. 1.532.857. Indregnet er dog også enkelte reelle 
budgetændringer som  folge  af ny viden, herunder netop modtaget budget for GYM10 (se 
mere herunder) og en halvering af antallet af introelever. 

Som følge af Covid-19 vil der  were  dele af de foretagne beregninger der vil ændre sig 
yderligere. F.eks. kan afregning med censorbanken forventes at være noget mindre grundet 
den store andel af aflyste eksamener, hvilket dermed betyder langt mindre 
censorvirksomhed. Aflysningerne dækker både skriftlige og mundtlige eksamener. 
Derudover nåede kun få introelever igennem forløbet inden skolen lukkede ned, hvilket 
betød en negativ regulering af det budget på  ca.  50%. 

På driften vil især forbruget af vand, gas og el formodentlig blive noget mindre og 
aflæsningen for marts og april tyder på en kWh nedgang i forhold til 2019, på 62,4  pct.  

Til gengæld forventes forbruget af rengøringsmidler, herunder håndsprit, at øges og 
Ministeriet har derfor givet tilsagn om tillægs bevillinger forventet op til kr. 85.000 til 
dækning af initiativer, der skal sikre det nødvendige niveau af hygiejnetiltag samt særlig 
opmærksomhed på skrøbelige elever. Den sidste del af tillægsbevillingen afventer vi stadig. 

Prognose for 2021 og 2020 

Med udgangspunkt i taxameterstrukturen på FL2020 har jeg prøvet at regne på 
forventningerne til 2021 og 2022. Det er vigtigt at pointerer at denne struktur ikke er den 
endelige idet der fortsat ikke er nyt fra den arbejdsgruppe, der skulle komme med forslag til 
en ny taxameterstruktur på ungdomsuddannelserne. Det er derfor stadig usikkert, hvorvidt 
dette arbejde vil kunne nå at have indflydelse på taxameterberegningerne på FFL2021 og 
2022. 

I  beregningerne for både 2021 og 2022 er medgået et elevoptag på 100 elever, fordelt på 3 

STX-klasser og 1  HF-klasse.  Dvs, svarende til dette års elevoptag på nuværende tidspunkt. 
Der er ikke umiddelbart medtaget nogen HHX-klasser. Derudover er indregnet et lille 
elevfrafald, der erfaringsmæssigt ligger på mellem 8— 10%, alt efter årgang. 

GYM10 er medtaget med en aktivitet svarende til 2 klasser med 43 elever i alt, hvilket er 
optagetallet netop nu. De endelige budgettal er også modtaget og indregnet og betyder et 
bedre budgetudgangspunkt. Lonbudgettallet er således justeret med kr. 90.000 pr. årsværk 
og men dækker nu også vikarudgifter på 4,5%. Beregningen baserer sig på, at  Soren Goth,  

der er GYM10 koordinator, kun indgår med 50% idet han underviser på OG resten af tiden. 



Beregningerne for hhv. lærerløn og undervisningsmidler er nedjusteret med hvad der svarer 
til en hel klasse mindre i 2021 og 2 klasser mindre i 2022, set i forhold til 2020. 

Som det ses af oversigten, balancere budgettet for 2021, hvorimod budgettet for 2022 
allerede i udgangspunktet er meget spinkelt. 

Der er selvfølgelig tale om et forsigtigt skøn — og hvis tendensen fra den positive 
særbehandling ifm. FL2020 indarbejdes i det nye taxametersystem har vi da al mulig grund 
til at  were  lidt optimistiske. 

6. Campus OG. Asnæs som uddannelses by (Bilag 3-5) 
Rektor fremlagde tankerne om et Campus Asnæs med udgangspunkt i de afholdte moder 
med Odsherred kommune, EUC Nordvestsjælland og Odsherreds Gymnasium. Med 
udgangspunkt i PWCnotatet (bilag 4) diskuterede bestyrelsen perspektiver og 
problemstillinger i de foreslåede losningsmuligheder. 
Claus udtrykte på vegne af Odsherred Kommune stor opbakning og vilje til at gå ind i 
projektet. En samlet bestyrelse gav opbakning til at skolen arbejder videre med projektet 
med udgangspunkt i em sameksistens mellem EUC og Odsherreds Gymnasium. Konkret skal 
der arbejdes på en beskrivelse og en visuel skitsering af Campus Asnæs. Til næste 
bestyrelsesmode fremlægger rektor projektideen. 

7. Afvikling af den nuværende kantine (Bilag 6) 
Bestyrelsen besluttede at lukke den nuværende kantine. Skolen har udliciteret drifien til en 
ekstern aktør. 

8. Planlægning af modedatoer 2020-21 
9/9-20, 16/12-20 og 17/3-21. Alle dage kl. 14:50-17:00 

9. Nyt fra elevråd/ansatte 

10. evt. 
Formanden og rektor takkede den afgående elevrådsformand for et stort arbejde i bestyrelsen 
og på skolen i øvrigt. 

1\4ey- 
Niels-Peter Babalola Andersson 
rektor 
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