
Møde i den nyvalgte bestyrelse for Solrød 

Gymnasium 2. juni 2010 

 
Til stede: ), Karen Sonne Jakobsen (formand, 
videregående uddannelser/ RUC), Finn 
Løbner Olesen (næstformand, folkeskolerne i 
Solrød Kommune), Kim Sunesen (Solrød 
byråd, valgt af Venstre), Naima Jensen 
(Region Sjælland, valgt af Venstre), Pia 
Dyrberg, direktør i Black Box (rep for det 
private erhvervsliv), Niels Dreyer Sørensen, 
(medarb rep) tillidsrep  for lærerne, Mette 
Solgaard (medarb rep)  , Bjarne Thams, 
rektor,  HC Pedersen (ref) 
 
Ad 1)  Konstituering: Valg af formand og 
næstformand, (PD udenfor). Formanden 
fremlagde sit kandidatur og ville gerne 
forsætte omkring processen med selvejets 
gennemførelse og derved være med til at sikre 
kontinuitet i bestyrelsesarbejdet. KSJ 
fremhævede det gode samarbejde mellem 
bestyrelse og skoleledelse som motiverede en 
fortsættelse.  KSJ blev genvalgt. 
Næstformand: KSJ foreslog FLO.   Som 
modtog genvalg.  
KSJ foreslog genvalg af Pia Dyrberg som 
erhvervslivsrepræsentant. Alle var enige. Pia 
modtog genvalg. 
 
Ad 2) Dagsorden godkendt 
 
Ad 3) Referatet blev godkendt med tilføjelse 
af en sætning. Desuden havde DS  
bemærkninger, som indføjes i referatet 
efterfølgende.  
 
Ad 4) Ingen bemærkninger 
 
Ad 5) Rektor redegjorde for periodens 
fokusområder: Ansættelser af flere lærere og 
planlægning af næste skoleår. Vi er klar med 
grundforløbet i efteråret 2010 og laver 
stillingsopslag igen i nov til start i 
forårssemestret 2011. Solrød Gymnasium har 
28 klasser fra næste skoleår, - det største tal 
nogensinde. 

I gymnasiale kredse er der livlig diskussion 
omkring kapacitet, fordi der er stigning i hele 
landet. Nogle skoler er voldsomt populære, 
mens andre skoler i udkantsområder er 
mindre søgte. Nogle skoler taler for 
fuldstændig frit skolevalg(uden fordeling), 
mens de 6 gymnasier i Roskilde har fastholdt 
fordelingsprincipperne. Enkelte regioner har 
forsøgt sig med et loft over antal klasser, 
hvilket UVM ikke billiger. 
DS talte for at fastholde en regional fordeling.  
FLO forespurgte om nybyggeriet af 
Midtsjællands Gymnasier i Ringsted kan være 
en alvorlig konkurrent til Solrød Gym. Naima 
Jensen (NJ) tilsluttede sig synspunktet om en 
nødvendig fordeling, så der sikres så mange 
ungdomsuddannelser i regionen som muligt. 
KSJ fremhævede den positive udvikling på 
Solrød Gymnasium siden selvejet. 
Gymnasiernes Bestyrelsesforening, GBF, er 
på linie med Rektorforeningen, der ønsker at 
sikre det brede udbud af 
ungdomsuddannelser. Rektor pointerede, at 
der er retningslinier for optagelse, som 
handler om skolernes profil, elevernes 
geografiske tilknytning mv. Det handler ikke 
om karakterniveau. 
DS udtrykte en bekymring for at 
elevtilgangen kan gå den anden vej, (belært af 
tidligere års erfaringer)  
 
Ad 6) BJ gennemgik kort likviditeten, der er 
fin i denne periode. Økonomisk er vi foran 
budgettet. 
NJ ønskede at vide, hvornår hele købsaftalen 
vil falde på plads, og rektor svarede, at skødet 
snart ville blive underskrevet.  
BJ lovede en budgetopfølgning lige efter 
sommerferien, som formentlig kan være klar 
til næste bestyrelsesmøde. 
Likviditetsbudgettet, er positivt, således at 
skolen allerede har afdraget 9 mill kr på 
købsprisen. Desuden kommer låneprovenuet 
ind til september. 
Solrød Gymnasium er heldig stillet, for vores 
pris er fastsat ud fra en betalingsevne på 589 
elever, og vi nærmer os nu 750 elever. 
 



 
Ad 7) 

Bygningskøbet forventes underskrevet fredag 
d. 4. juni 2010.  Rektor og formand tegner 
bestyrelsen. KSJ forventer, at det går i orden. 
Det har været en lang proces at nå frem til 
finansieringsformen.  
 
Ad 8) 

Den ene mulighed: Det opstilles 3 pavilloner 
på parkeringspladsen, og godkendelsen er lige 
på trapperne. 
Den anden mulighed: SG lejer sig ind i 
underetagen på Solrød Bibliotek, når Solrød 
Kommune har bygget første sal på biblioteket, 
(i forbindelse med renovering af taget). Dette 
kan måske ske så hurtigt, at gymnasiet kan 
flytte ind i møderummene E23 – 25 og få 2 
klasselokaler der. Det kan vi nok klare os med 
i efteråret og så kan der evt opstilles en 
pavillon efter jul eller vi får mere plads i 
underetagen på biblioteket. Solrød Kommune 
gir besked hurtigt.  (i skrivende stund er sagen 
afklaret: Solrød Kommune bliver ikke klar til 
at udleje lokaler fra skoleårets begyndelse, 
Solrød Gymnasium må i stedet leje 3 
pavilloner.) 
En fremtidig husleje til Solrød Kommune skal 
fastsættes og afgøres i forhandling mellem 
parternes erhvervsmæglere. 
Rektor redegjorde for at der fremadrettet skal 
gøres noget for kantine og hyggeområder. Der 
skal skaffes plads til yderligere 100 elever. 
Han gennemgik skitseforlagene fra 
arkitektfirmaet Casa, som absolut ikke er 
endeligt. Der er nedsat et udvalg af personale 
fra forskellige faggrupper, som skal arbejde 
videre med skitser og ideer, under 
hensyntagen til den nuværende bygnings 
specielle arkitektur, men også under hensyn 
til den nye tids behov for lysindfald og 
moderne teknik. 
Rektor forklarede desuden, at 
Gymnasiefællesskabet har skrevet til UVM 
for at pointere skolernes manglende kapacitet 
set i lyset af den voldsomme elevtilgang i 
Køge Bugt området. 
 

 
Ad 9+ 10)  
Evaluering af bestyrelsesåret 2009/10. KSJ 
begrundede punktet. 
Året har haft 6 bestyrelsesmøder, pga 
spørgsmålet om bygningsovertagelsen. Vi kan 
beslutte, at vi i det kommende år har en 
forventning om at tage andre temaer op:  
PD og FLO talte for, at bestyrelsen en gang 
om året mødes med personalet, som ved 
trivselsseminaret i Sverige 2009. 
DS foreslog, at personalet kunne mødes med 
bestyrelsen, når skriveriet omkring 
handlingsplanen er færdigt. 
Naima spurgte, om der har været evalueringer 
på gymnasiereformen. DS svarede, at GL har 
været involveret i arbejdet i Monsterudvalget.  
BJ supplerede, at eleverne jo ikke har kendt 
andet end den nuværende form, og at der 
stadig kan optimeres flere steder, fx vedr. AT. 
DS omtalte den nye eksamenstilrettelæggelse, 
hvor eksamensperioden er 2 uger kortere. Det 
kan forårsage helt urimelige arbejdsforhold 
for de kolleger, der ligger forrest i 
eksamensplanen. 
FLO omtalte konsolideringsprocessen, hvor vi 
nu har fået en afklaring af gymnasiets 
fremtidssikring/ finansieringen. 
MP pointerede, at der fortsat skal arbejdes 
med at fastholde elevindtaget. 
KSJ støttede, at vi genoptager diskussionen 
om temaer/emner til fælles drøftelse mellem 
bestyrelse og personale.  
KSJ  anbefalede, 
a) at forsøge at etablere et fællesarrangement 
med personalet omkring handleplan/vision . 
b) at drøfte elevernes trivsel og udbytte af 
undervisningen i løbet af det kommende 
skoleår. 
MP supplerede med, at bestyrelsen også 
kunne komme ud og se undervisning 
Skolen vil komme med et forslag til 
bestyrelsen. 
 
 
 
 
 



 
Ad 11)  Mødedatoer i næste skoleår: 
 
1.sept 2010 (onsdag) 
 
2. nov (tirsdag) 
 
9. dec (torsdag) 
 
9. marts 2011 (onsdag) 
 
9. juni (torsdag) 
 
(Dertil kommer et fællesarrangement mellem 
bestyrelse og personalet: Evt på 
Forældreaftenen for 1.g/ 1HF d. 15. sept 
2010) 
 
 
Ad 12) 

Ingen bemærkninger 
 
 
Mødet slut kl 19.08 
 
Ref HC 
 


