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1. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. Formanden bod elevrådets næstformand Celal velkommen til bestyrelsen 

2. Godkendelse af referat. 
Godkendt 

3. Orientering om skolestart 
NPA: Orienterede om skolestarten, der har været præget af Covid-19. Skolen følger 
(naturligvis) alle anbefalingerne fra Sundhedsmyndighederne. De indeholder også en 
køreplan for, hvordan skolen skal håndtere smittetilfælde blandt skolens elever/ansatte. 

Vi har desværre måtte aflyse en række fælles aktiviteter. Det har især betydning for nye 
elever. Sammen med elevrådet forsørger vi at finde nye former for fællesskaber. 

4. Elevoptag pr. 1. sept. (bilag 1) 
AB: Bemærkninger til søgetallene 

I perioden fra marts til 1. sept. har vi optaget 19 ekstra elever fordelt på STX og HF. 
I budgettet havde vi et forventet optag på 75 STX-elever og 25 HF-elever, så det passer 
nogenlunde med det faktiske resultat. 

På baggrund af tallene har vi oprettet tre 1.g-klasser med 25-26 elever i hver samt og en lhf- 
klasse. 

Vi udbyder i år 13 studieretninger og ud fra erfaringen med elevernes ønsker de sidste to år, 
forventer vi at oprette 5 forskellige studieretninger. Vi forventer altså at oprette flere 
papegøjeklasser, dvs, klasser med elever på to studieretninger. Dette gør vi for at tilgodese 
så mange ønsker som muligt. 

GYM10 havde i marts 42 ansøgere og har pr. 1. sept. 45 elever, som er fordelt på to klasser. 

Formanden spurgte ind til om antallet af nye elever svarer overens med lærerårsværk. Det 
bekræftede rektor, der samtidig gjorde opmærksom på  ta  de aflyste eksamener i foråret 
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betyder at flere lærere har plads til yderligere aktiviteter i dette skoleår. Rektor forventer 

derfor også en begrænset udgift til timebanken. 

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

AK: Bemærkninger til regnskabet 2020 og FFL 2021 

Regnskab 2020 

Siden sidst er der sket enkelte små justeringer af budgettet som følge af hhv: 

• ny beregning af elevtilgangen siden sidst, der lige nu betyder en nettonedgang, omfattende 
alle årgange, på 1 elev. Der er stadig tid (november) til vi skal foretage den endelige elev-
tælling af 1.g og 1.HF og dette tal er derfor stadig "i spil". Men lige nu ligger tallet på det 
forventede niveau. 

• Til gengæld tæller GYM10 hele 45 elever som er fordelt på 2 klasser, hvilket betyder at 
lærerårsværkene er opjusteret fra 2,72 til 3,4 i dette skoleår. 2 af disse årsværk er ikke 
længere ansat af OG men har fået ansættelse i Odsherred Kommune. Jeg forventer der 
vil finde endnu en justering sted i både budget og forventet forbrug, svarende til den 
omfattede lønomkostning og afventer et evt, tillæg til "Gym10-aftalen. 

• Den foreløbige beregning af censorbanken tyder i år på en justering af forventningerne 
til årets refusion, der betyder en nedgang ift. Det forventede på kr. 100.000. 

• Så skete der enkelte forbedringer af SPS-støtten i 2 kvartal og vi fik derfor mulighed for 
at søge en større andel i lønrefusion i hhv. Holbæk- og Odsherred Kommune som følge 
af et større timeforbrug. Refusionen er med til at dække lønudgiften til bl.a. vores 
særlige SPS-vejleder. Hvad angår de kommende 2 kvartaler er der endnu ikke 
hjemtaget et tilsvarende antal SPS bevillinger, hvorfor forventningerne til disse 
refusioner er nedjusteret. 

• Desuden er der forhandlet enkelte varige pensionsgivende tillæg med virkning fra 1. 
april 20 

I håb om at elevtallet på 1. årgang kun går opad frem mod november, går det nogenlunde 
som forventet med et beskedent beregnet overskud på  ca.  kr. 1,3 mio. 

Til sidst vil jeg lige nævne, at vi stadig mangler anvisning på, hvornår og hvordan 
afregningen af de opsparede feriemidler skal ske. 

Kommentarer til FFL2021 

Vi har netop modtaget "Orientering om Finanslovsforslaget for 2021", der udover nogle få 
forventede justeringer, byder på 2 nye tiltag. 

Alle taxametre, undtaget bygningstaxametret, er pris- og lønreguleret med 0,8  pct.  
Bygningstaxa-metret er nedjusteret med 0,3  pct.  



øvrige justeringer på taxametrene omhandler yderligere reduktion af bygningstaxameteret 
med 0,2  pct.,  som følge af en regeringsaftale om "Aftale om bedre veje til uddannelse og 
job" 

På Finanslovsforslaget er ligeledes medtaget 14. fase af Statens Indkøbsprogram, der 
omfatter flytteydelser, forskellige kontormaskiner og printere, software, projektlederkurser, 
rengørings- og vagtydelser mv. Det samlede effektiviseringspotientiale er udmøntet som 
en reduktion af fællesudgiftstaxametret på i alt 0,7  pct.  i 2021. Da alle aftaler faldt på 
plads 1. januar 20, vil der ligeledes blive udmøntet en dispositionsbegrænsning i 2020. 
Information herom vil tilgå institutionerne i løbet af efteråret. 

Som noget nyt har regeringen foreslået en ny flerårsaftale om politiet, der bl.a. skal 
finansieres gennem reduktion af markedsføringsudgifter på de gymnasiale uddannelser. 
Opnås der flertal om aftalen forventes det, at dispositionsbegrænsningen udmøntes på 
ændringsforslaget til FFL2021. Det er ikke oplyst, hvor stort besparelsespotientialet 
forventes at være. 

Mere nyt i 2021 - der er oprettet et "henvisningstaxameter", som udløser kr. 16.775 pr. 
elev der, på 1. år, henvises til en erhvervsuddannelse fra STX - og som fortsat er på 
uddannelsen seks måneder efter. Samme regel gør sig gældende for en HF- elev, der ifm. 
samme omvalg udløser et henvisnings-taxameter på kr. 20.080. 
Det bliver spændende at se, hvordan den ordning skal håndteres i praksis. 

Forventningerne til elevoptaget i 2021 er uændret og ligger på samme niveau som i år. 
Dette betyder en nedgang i antallet af klasser fra 14,2 i 2020 til 12,2 i 2021. Til gengæld er 
der modsat i år, lidt flere elever, der forventes at afslutte A-niveau i fagene fysik, kemi, 
biologi og musik som tallene ser ud lige nu. Disse elever udløser et særligt A-niveau 
taxameter, der er indregnet. 

Sædvanen tro må jeg, på dette tidlige tidspunkt i finanslovsforhandlingerne, afslutte med 
en bemærkning om, at de beregnede resultater i budgetoversigten for 2021 er meget 
foreløbige og især den varslede reduktion af markedsføringsudgifterne er en joker. Vi har 
igennem de seneste 3 år brugt  ca.  100.000 om året. Pengene er primært gået til  hosting  
og administration af vores hjemmeside ligesom vi har fået trykt div. Foldere til udlevering 
blandt kommende elever og deres forældre. Der er lavet en enkelt kort reklamefilm 
ligesom der kører et kort diasshow i Vig Bio, lavet for flere år siden. Det er derfor ikke en 
konto, hvorfra der fråses og hvor der nemt kan findes midler til at imødegå den varslede 
besparelse, næsten uanset hvor lille den er. 

Pr. 1. januar 2021 skal alle regulerede institutioner have en bestyrelsesgodkendt "Finansiel 
Strategi". I vedhæftede materiale finder I et udkast, der lige nu afventer vores revisors 
bemærkninger. Forventningen er, at vi kan nå at indarbejde hans evt, ændringer/tilføjelser 
så der kan omdeles et revisorgodkendt udkast på mødet. Men indtil da får I lige mulighed 
for at se, hvad vi i udgangspunktet har fundet relevant. 

Budgetoverslagsår 2022 kort. 
Beregningen af 2022 baserer sig på de nye takster fra FFL21 og lander på nogenlunde 
samme niveau som tidligere beregnet.  Div.  Samme elevoptag som 2021 og med en 
frafaldsprocent på mellem 5  pct.  og 10  pct.  alt efter årgang. Der er således indregnet en 
nedgang i antallet af klasser fra 12,2 til 11. 

6. Campus OG. (bilag 3) 



NPA orienterede om processen, der har fort frem til projektbeskrivelsen (bilag 3) Der har været 
et godt samarbejde mellem OG, EUC Nordvestsjælland og Odsherred Kommune. 

Næstformanden orienterede om det  forste  indledende mode, der er afholdt mellem OG, EUC, 

Odsherred Kommune og en fond, der har vist interesse for projektet. Det var et meget positivt 
mode, hvor vi fik opbakning til at arbejde videre med projektet og samtidig fik gode råd til den 
videre proces. Til næste mode fremlægges en mere detaljeret projektbeskrivelse. 

7. Finansiel strategi (bilag 4) 

AK fremlagde udkast til finansiel strategi. Udkastet blev vedtaget og det sendes til revisor inden 
en endelig strategi fremlægges på næste mode. 

8. Nyt fra elevråd/ansatte 
Intet. 

9. evt. 

Mtei- 
Niels-Peter BabaIola Andersson 
rektor 
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Afbud: Ingen. 
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Formand Næstformand 
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