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NR. DAGSORDEN BESLUTNINGER 

1 Godkendelse og underskrivelse 
af referat 

Bestyrelsen godkendte og underskrev referatet fra sidst. 
Kjeld mindede om, at godkendte referater skal offentliggøres på 
hjemmesiden. 

2 OG's studieretninger for 07/08 
Ø bilag vedlagt som forhånds-

indsendt til amtet. Drøftes på 
PR-møde d. 3.10 samt på 
møde d. 5.10. Skal indmel-
des endeligt til amtet d. 6.10.  

Henning redegjorde for forslaget om studieretninger (SR), der 
danner basis for at søge 7 spor. Det er bevidst tilstræbt ikke at 
ændre for meget på vores SR i forhold til sidste år. På den an-
den side er det også vigtigt ikke at gro fast, men at finde en ba-
lance mellem stabilitet og udvikling. 
På PR-mødet blev der udtrykt ønske om at få idræt ind i en SR. 
Alle i bestyrelsen var enige om, at det skal ind på sigt, men at 
forsinkelsen af hallen gør det vanskeligt at gennemføre nu. 
Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og var indstillet på, at 
der ved den endelige indstilling til Amtet kunne ske små juste-
ringer, hvis SR-gruppen på mødet i morgen skulle beslutte det-
te. 
(På dette møde blev det faktisk besluttet at øge antallet af SR 
med én, og at den skulle have samfundsfag på A-, idræt på B- 
og matematik på B-niveau). 

3 OG's kvalitets- og evaluerings-
plan 06/07 
Ø bilag eftersendes mandag d. 

2. okt. 

Henning gjorde rede for den nye Kvalitets- og evalueringsplan 
for skoleåret 2006-2007. To nøgleområder er udvalgt: AT (al-
men studieforberedelse) og NV (naturvidenskabeligt grundfor-
løb). Evalueringen fra sidste år pegede på, at der var behov for 
en opstramning af organiseringen af NV, samt gennemførelsen 
af NV-prøven. Den nye prøveform i NV evalueres til januar. 
K- og E-planen følges op af en afrapportering og en ny plan til 
sommer. 
Bestyrelsen tog planen til efterretning. 

4 Valg af leverandør af nyt de-
sign/grafisk udtryk for OG 
Ø materiale præsenteres på 

mødet 

Henning fortalte, at to af oprindelig fire firmaer har været udvalgt 
til at give konkrete bud på en række designopgaver (logo, brev-
papir og hjemmeside). Herefter har de forelagt deres forslag for 
en gruppe lærere og elever, der sammen med ledelsen var eni-
ge om, hvilket af de to firmaer, der skal have opgaven. Det var 
dog også klart, at der skulle arbejdes videre med deres forslag. 
Michael og Steen understregede, at vi skal sørge for at få alt 
materiale elektronisk samt rettighederne til at arbejde videre 
med det. 
Prisen bliver mellem 140.000 og 150.000 kr.  
Michael gjorde opmærksom på, at vi skulle tjekke det CMS-
system, vi køber. Der kan være store forskelle på priserne. Mi-
chael har en kontakt og vil gerne være rådgiver på området. 
Bestyrelsen tilsluttede sig, at vi arbejder videre med planerne. 

5 Orientering om arbejdet med 
vedtægt for permanent bestyrel-
se 
Ø UVM udsender først d. 29.9 

bekendtgørelse om vedtæg-
ter. Vejledningen, der inde-

Henning redegjorde for, at UVM endnu ikke havde udsendt den 
vejledning, som nærmere beskriver reglerne for sammensæt-
ningen af bestyrelsen.  
Reglerne for selvsupplering bliver tilsyneladende noget anderle-
des, end vi havde forestillet os, og vi kan derfor først udarbejde 
forslag til vedtægter, når vejledningen er kommet. Det vil derfor 
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holder væsentligt nyt i for-
hold til høringsudkastet, ud-
sendes først i løbet af uge 
40. Der foreligger derfor ikke 
et udkast til dette møde, og 
der bliver forventeligt behov 
for et ekstra møde. 

blive nødvendigt med et ekstra bestyrelsesmøde lige omkring 
fristen for indmelding, der er 31. oktober. 
Der blev aftalt nyt møde torsdag d. 2. november kl. 17.15. 

6 Eventuelt • Henning annoncerede, at bestyrelsesmødet d. 13. decem-
ber vil blive efterfulgt af middag. 

• Der udspandt sig en debat om, hvorvidt studie- og ordens-
reglerne skal skærpes i forhold til anvendelsen af euforise-
rende stoffer. Bestyrelsen var enig i, at der skal skrides mar-
kant ind over for indtagelse af stoffer på skolen. 
Det blev aftalt at tage studie- og ordensreglerne op til drøftel-
se igen senere. 

• Bestyrelsen fik en orientering om forløbet af elevernes be-
sættelse af skolen samt blokering af undervisningen. Elevrå-
det var utilfredse med forløbet og vil internt evaluere proces-
sen. 
Bestyrelsen drøftede, om der skulle etableres faste regler til 
brug for lignende situationer eller om man skal fortsætte på 
det nuværende grundlag, hvor ledelsen må handle pr. kondui-
te. Efter en debat af dette opfordrede Henning til, at der ikke 
formuleres nedskrevne regler, men at skolen i de få situatio-
ner, det trods alt drejer sig om, tager konkret stilling fra sag til 
sag. Henning foreslog, at man en anden gang mere aktivt ud-
nytter en lignende situation til at øge elevernes bevidsthed om 
demokratiske processer. Bestyrelsen tilsluttede sig Hennings 
forslag. 

 

 
Referat d. 7. oktober 
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