
Referat af møde i bestyrelsen for Solrød 

Gymnasium, 

torsdag d. 27. august 2009/HC 

 
Til stede: 
Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Pia Dyrberg 
(PD), Niels Hørup (NH), Niels Dreyer 
Sørensen (DS), Annie Christensen (AC), 
Tommy Larsen (TL), Bjarne Thams (BJ) og   
HC (ref) 
Fraværende: Finn Løbner Olesen (FLO). 
Tommy Kamp (TK) og Emil Vöhlert (EV) 
 
 
Ad 1) dagsordenen godkendt med ændringer: 
Punkt 6+ 7 blev rykket frem, idet NH 
meddelte, at han var nødt til at forlade mødet 
tidligere. 
 
Ad 2) godkendt 
 
Ad 3) ingen bemærkninger 
 
Ad 6) KSJ gennemgik formandskabets 
overvejelser omkring resultatlønskontrakten, 
hvor især skolens egne indsatsområder, som 
er af stor betydning for skolen,  bedømmes 
meget positivt. Formandskabet er glad for, at 
den samlede ledelse står bag rapporten. Der er 
således besluttet samme udbetalingsprocent 
(90%) som i fjor.  
I den efterfølgende debat talte DS for en 
100% udmøntning og henviste til, at 
resultatlønnen var velafvejet i ledelsen – 
mellem rektor og øvrig ledelse. KSJ 
påpegede, at gennemførelse og frafald i HF-
klassen lå lidt under målopfyldelsen, men at 
det i øvrigt var en god og oplysende rapport, 
som vidnede om gode resultater.  
Bestyrelsen kunne tilslutte sig dette 
synspunkt. 
 
Ad 7) Nye indsatsområder: 
Bestyrelsen talte for at videreføre de gamle 
indsatsområder og tilføje nye muligheder: 
a. NH nævnte vigtigheden af at have en ’god 
arbejdsplads, et godt studiested og en skole, 
der er en værdig deltager i lokalsamfundet’.  

b. Rektor ønskede at inddrage ’elevernes 
undervisningsmiljø og elevtrivslen’ som 
indsatsområde. 
I den forbindelse skal der fokuseres på 
aktivering af eleverne, styrke elevdemokratiet 
gennem elevrådsarbejdet. TL var enig i dette. 
PD understregede, at det ville være rigtig 
godt, hvis der blev anvendt samme fine 
spørgeteknik ved elevernes 
trivselsundersøgelse, som ved den 
undersøgelse, der blev gennemført af lærernes 
trivsel i foråret 2009.  
c. KSJ nævnte at en ’mere fleksibel 
anvendelse af lærerressourcen’ skulle 
videreføres som obligatorisk indsatsområde 
og at man her kunne vælge at fokusere på 
efteruddannelse. 
d. DS pegede på ’en styrkelse af 
lærerkvalifikationer/ efteruddannnelse’ som et 
vigtigt indsatsområde. Hertil kan vi udnytte 
UVMs tilskudsmuligheder. Rektor supplerede 
med, at en masteruddannelse kan være et 
tilbud til lærere, som gerne vil lidt mere. 
e. KSJ foreslog, at man skulle undersøge om 
’overgangen til videreuddannelse’ kunne 
inddrages som indikator i det obligatoriske 
indsatsområde studieparathed.  
 
Der var desuden en drøftelse af mulighederne 
for at inddrage bygningsoverdragelsen fra 
staten som et indsatsområde, herunder 
kapacitet og kapacitetsudnyttelse, men 
bestyrelsen besluttede, at det ikke ville være 
hensigtsmæssigt på det nuværende uafklarede 
tidspunkt. 
 
KSJ afsluttede punktet med at oplyse, at 
resultatlønsrammen er hævet til 120.000kr for 
rektor og foreslog at rammen for den øvrige 
ledelse skulle hæves tilsvarende. Hvis den 
eksisterende ramme på 120.000kr videreføres 
vil der være plads til det, idet ikke alle tre 
lederstillinger er besat. Det forventes, at der 
opslåes en stilling som uddannelsesleder i 
løbet af efteråret 2009. Bestyrelsen tilsluttede 
sig de foreslåede rammer.  
 
 



 
Ad 8) Der skal ske nyudpegning til 
bestyrelsen i forbindelse med efterårets 
kommunalvalg. 
KSJ foreslog at bestyrelsen sigtede mod at 
sikre kontinuitet gennem en glidende 
overgang til efterfølgerne. KSJ gennemgik 
reglerne for valg og valgperioder for de 
enkelte medlemmer. Bestyrelsen blev 
opfordret til i fællesskab tænke over, hvordan 
kontinuiteten kan sikres bedst muligt. 
 
 
Ad 4) Rektor fortalte om skolens opstart, de 
mange nye elever, underbemandingen på 
kontoret, osv. 
Der er gennemført en del 
bygningsforbedringer i sommerferien, fx 
murreparation i B-fløjen og nyt inventar i 
kantinen. 
UBST vil betale en totalreparation af de flade 
tage, (beløb ca 5 mill kr), hvor der bla skal en 
helt  ny dug under taget. 
Hele skolen er flot rengjort af 
rengøringspersonalet. 
Der er nu mange flere elever i bygningen, 
hvilket  tydeligt kan bemærkes i 
fællesarealerne, men det er skolens indtryk, at 
klasserne er startet fint. Klasserne er fyldt op 
til 28 elever i gennemsnit. 
 
Finanslov 2010 tegner flg billede: Vi tildeles 
et lavere taxameter på ca 1000 kr/elev. Det 
kan Solrød Gymnasium leve med, fordi de 
mange elever trods alt gir luft i budgettet. 
 
KSJ supplerede med meldinger fra 
Bestyrelsesforeningen. UVM har stillet 
informationsmøder om bygningsoverdragelse  
i udsigt, men de er hidtil blevet aflyst. Det 
forlyder at der kan forventes et 
resultatorienteret taxametersystem, der 
kommer til at ligne det for videregående 
uddannelser. 
 
Ad 5) Rektor gennemgik det reviderede 
budget. Budgettet er revideret, fordi skolen 

igen optog 10 klasser i stedet for de 
budgetterede 8 klasser. 
Budgettet er nu så præcist som muligt, og det 
udviser et overskud på 1,2mill kr. 
Der er henover sommeren brugt temmelig 
mange penge på nye kantinemøbler, aptering 
af klasseværelser mv. 
 
Ad 9) PD meddelte, at der var overskud fra 
karrieremessen i 2009 på ca 6.000kr, som går 
til et velgørende formål. 
Rotary har igen taget kontakt til Mette 
Solgaard for opdatering af websitet til næste 
karrieremesse 2010. 
 
 
Mødet slut kl 18.30 
 
HC 
 


