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Referat bestyrelsesmøde den 12.09.19 
Kl. 14.45 i lokale E14/E15 

Tilstede: Morten Blomhoj, Claus Steen Madsen, Peter Holm, Anette Kondrup, Stephan Gamrath, 
Annette Bundgaard, Sif Orbesen, Tobias Hansen, Anna Bardum og Niels-Peter Andersson 
Afbud: 

Dagsorden: 

1) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

2) Godkendelse af referat 

Godkendt 

3) Elevoptag pr. 1.sept. 2019 

2019/20 2018/19 2017/18 

STX HF STX HF STX 
Pr. marts 80 27 102 28 90 

Pr. 1. sept. 90 35 101 48 114 

HF-ansøgere 2019/20: 

8 elever kommer direkte fra 9. klasse. 

13 elever kommer direkte fra 10. klasse (3-Gym10, 4-10.erhverv, 1-Holbæk 

Ungdomscenter, 5-efterskole) 

6 elever går ikke i skole i år. 

HF- ansøgere 2018/19: 

3 elever kom direkte fra 9. klasse 

16 elever kom direkte fra 10. klasse (6-Gym10, 5-10. erhverv, 2-Holbæk 

Ungdomscenter, 3-efterskole) 

10 elever gik ikke i skole 

4) Regnskab 2019 og prognose for 2020 viak (bilag 1) 
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I skrivende stund har vi knap nået må/tallet for antal optaget elever til skoleåret 

2019/20, der var 125 elever. Lige nu er der optaget 89 STX elever og 34 HF'ere. Der er 

oprettet 5 klasser, 3 store STX klasser og 2 noget mindre HF klasser.  Pä  GYM10 er 

optaget 40 elever, der er fordelt  pä  2 klasser. 

Resultatet af elevreguleringen er indarbejdet i budgetoversigten og betyder en mindre 

justering af det forventede resultat, set i forhold til sidst. 

Indtil videre  gär  året som forventet. Der er foretaget de investeringer, der var planlagt 

- og de har ikke afstedkommet nogen overraskelser. Herunder overgangen til  It-Center 

Fyn, der med et budget  pä  kr. 500.000 til dækning af konsulentbistand samt 

opgradering af netværket, endte  pä  kr. 556.400, hvoraf de tekniske installationer, 

værdi kr. 264.000, afskrives over 3  är  med  ca.  85.000 pr.  är.  

Som nævnt i min sidste redegørelse for indeværende års budget, er vi fortsat obs på 

muligheden for konvertering af vores kreditforeningslån, til en lavere rente - og siden 

sidst, kigger vi ikke længere  pä  I  pct.  lån men derimod  pä  0,5  pct.  lån. 

Henover sommeren gik det stærkt og vi blev anbefalet af vores rådgiver i Nykredit at 

afvente 0,5  pct.  da forventningen til udviklingen var optimistisk. Strategien var 

fornuftig og lige nu ligger kursen  pä  lidt over 98  pä  0,5  pct.  sä  vi står endnu engang 

klar med fingeren på tasten straks vi nærmer os en kurs  pä ca.  98,5. Jeg har bedt 

Nykredit stå klar med udarbejdelsen af et tilbud  pä  omkonverteringen, straks vi 

nærmer os et fornuftigt niveau. 

Øvrige planlagte initiativer, som belysningen i indgangspartiet samt den sædvanlige 

investering i I sæt klasserumsmøbler er færdiggjort og dette indenfor rammen. 

Lønberegningen holder fortsat og er reguleret for de tidligere nævnte 

overenskomststigninger. Derudover ventes ingen yderligere dispositionsbegrænsning 

fra ministeriets side, i 2019. 

Som vanligt afventer vi en evt. timebanksrest i december. 

Det beregnede resultat for 2019 viser således fortsat et spinkelt overskud - og dækker 

kun lige en nødvendig buffer. Derudover "tæller" vi først 1 års elever midt november 

med økonomisk effekt tilbage til august 19. Vi håber  pä  en netto tilgang - og gerne  pä  

HF. Dette skyldes at det tilladte gennemsnitlige klasseloft er 28 elever  pä  både HF og 



STX og lige nu er gennemsnittet  pä  STX 29,67 og kan imødegås ved dispensation for 

orlovselever, udvekslingsstudenter og elever med mere end 75 min til skole. 

FFL2020 - bevillingsskrivelse fra Ministeriet er udsat til ultimo september 2019. 

Desværre er udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2020 indeholdende de 

bevillingsmæssige konsekvenser af regeringens prioriteter udsat, som  folge  af det sene 

folketingsvalg. Dermed er der alene fremsat et teknisk forslag indeholdende 

aktivitetsbestemte ændringer for at kunne overholde fristen for fremlæggelse i 

folketinget. FFL2020 er ellers ventet med spænding da én af forventningerne er, at" 

omprioriteringsbidraget" bortfalder. Det var der bred enighed om i "rod blok" igennem 

hele valgkampen. Omprioriteringsbidraget koster OG  ca.  750.000 om året. Dog indgik 

den tidligere regering en aftale om, at "de små gymnasier", fra 2019, får kr. 500.000 

pr. år frem mod 2022. 

Der er således ikke meget mere at sige lige nu, men straks jeg modtager 

finanslovsforslaget, forventet primo oktober, fremsender jeg en opdateret beregning 

med relevante kommentarer, til alle 

5) Rektors resultatlon 2018-2019 inkl, overgang til ny chefaftale 

Bestyrelsen besluttede at udmønte resultatlønskontrakten med 100%. 

Basisramme 60.000 Opfyldelse 

Fokusområde 1: Flytte/løfte den enkelte elev 100% 

a) Formativ evaluering 

b) Elevfravær 

Fokusområde 2: Reformimplementering 100% 

c) Udvikling af undervisningstilbud i forbindelse med 130-timers puljen 

d) Udvikling af HF-forløb med flere fagpakker 

Fokusområde 3: Samarbejdsrelationer 100% 

e) Undersøgelse af Professionel Kapital (A  PV)  

f) Udvikle samarbejdsrelationer i kommunen/landet. 

Ekstraramme 40.000 

Fokusområde 4: Målrettet arbejde med planlægning af lærerens arbejdstid 100% 

g) Opgavesamtaler 

Fokusområde 5: Målrettet arbejde mod frafald 100% 

h) Fastholdelse af høj elevtrivsel.  ETU-undersøgelse 



Inden for rammerne af de retningslinjer for Ion til institutionens øverste chef 

(chefaftalen fra OK18), der er udsendt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

(STUK) til selvejende institutioner  pä  Uddannelses- og Forskningsministeriets 

(UFM) og Undervisningsministeriets  (U  VM) område har bestyrelsen  pä  Odsherreds 

Gymnasium vedtaget at skolens rektor (øverste chef) med virkning fra pr. I. aug. 

2019 overgår til chefaftalen. 

Der er aftalt en fast månedlig ion inden for den tekniske lønramme (+/- 20%), 

der er fastsat af STUK. Den faste månedlige løn fastsætte således, at den svarer 

til den nuværende ion (løntrin 37 med cheftillæg) samt hele den ramme  pä  kr. 

100.000 per  är,  der i den nuværende aftale er afsat til resultatløn. Hvad angår 

den sidste del af lønnen omregnes denne til et månedligt pensionsgivende tillæg. 

Chefaftalen rummer endvidere mulighed for at yde rektor engangsvederlag på op 

til 35.000 kr. per  är  som aflønning for en særlig indsats eller gennemforsel af 

særlige projekter. Bestyrelsen træffer årligt ved modet i september beslutning om 

eventuel udbetaling af et engangsvederlag inden for denne ramme. 

Som baggrund for beslutningen om aflønning af rektor under chefaftalen ligger et 

ønske hos bestyrelsen om en afionningsform, der í højere grad end den 

nuværende resultatIon afspejler, at Odsherreds Gymnasium arbejder med 

langsigtede mål omkring udvikling af elevtal, samt fastholdelse af kvalitet i 

undervisningen og i skolens sociale liv. Det langsigtede perspektiv  pä  skolens 

udvikling har grundlag i forhold, at skolen er placeret i et geografisk yderområde, 

hvor prognoserne for elevtilgangen er faldende. Bestyrelsen ønsker en stærk 

kontinuitet i skolens ledelse, der fortsat kan udvikle uddannelsestilbuddene  pä  

skolen, imødegå de faldende prognoser for elevtilgang, samt sikre fortsat 

rekruttering af dygtige lærere og øvrigt personale. Det er bestyrelsens vurdering, 

at det bedst kan ske ved en fast månedlig  loin  til skolens øverste chef, der 

modsvarer kompleksiteten i den daglige ledelse. 

Ved overgangen til den nye chefaftale har bestyrelsen lagt vægt  pä  at 

kompleksiteten i ledelsesopgaven gennem de seneste 2  är  er steget. Det skyldes 

at skolen fra skoleåret 2018-2019 udbyder HF-uddannelsen. Det er en ny 

opgave, der ikke afspejler sig i den gamle lønaftale. 

6) Orientering om kantinedriften 



/referat af NPA 

Rektor har i samråd med bestyrelsens formand besluttet at undersøge mulighederne 

for at udlicitere kantinedriften. Det skyldes at kantinen de seneste år har haft et 

underskud. Ved en uændret drift var der derfor udsigt til at skolen skulle yde et 

stigende driftstilskud til kantinedriften. 

7) Nyt fra elevråd/ansatte 

Elevråd: 

Der har været afholdt årets første mode, der var en introduktion for nye elever. Til 

næste mode er Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) inviteret. DGS vil 

informere om deres landsdækkende arbejde og give gode råd til arbejdet på den 

enkelte skole. 

Elevrådet udtrykte kritik af de årlige undervisningsevalueringer. Det vil blive taget op 

med skolens ledelse. Sif Orbesen foreslog en  sparring  om evaluering med 

erhvervslivet. 

8) evt. 

Claus Steen Madsen havde været i kontakt med Regionsformand Heino Knudsen, der 

havde udtrykt interesse for vores samarbejde med EUC om et HJ-IX-udbud. Det blev 

aftale at Rektor inviterer Heino Knudsen og Borgmester Thomas Adelskov til et besøg 

på OG. 
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