
Referat  af møde i bestyrelsen for Solrød 
Gymnasium, torsdag d. 29. nov. 2007 
 
Til stede: Finn Løbner Olesen (FLO), Jeanette 
Ellen Bauer (JEB), Pia Dyrberg (PD), Niels 
Hørup (NH), Niels Dreyer Sørensen (DS), 
Annie Christensen (AC), Tommy Larsen 
(TL), Carl-Johan Lerche (CJL), + udenfor 
bestyrelsen, Bjarne Thams (BJ) og Hans-Chr. 
Pedersen (HC) 
 
Afbud fra formanden, Karen Sonne Jakobsen. 
FLO overtog mødeledelsen og bad om en 
præsentationsrunde, idet eleverne har valgt ny 
repræsentant til bestyrelsen: Tommy Larsen. 
 
 
 
Jeanette Ellen Bauer vil udtræde af 
bestyrelsen pr 1.feb 08, idet hun fraflytter 
regionen. 
 
Ad 1 Dagsordenen blev godkendt 
 
Ad 2 Referatet blev underskrevet 
 
Ad 3 Ingen bemærkninger 
 
Ad 4 Formandsskabet redegjorde for 
udbetalingen af éngangsbeløb til rektor og 
vicerektor 
 
Rektor redegjorde for efterårets forløb på 
skolen, bla den megen medieopmærksomhed. 
Der er stor uinteresse for den nye 
studieretning med idræt, og den kommende 
karrieremesse. 
40 brobyggere og 317 aspiranter på besøg, det 
virker lovende for det kommende skoleårs 
optag. 
 
FLO bad Pia Dyrberg redegøre for Rotarys 
initiativ til en karrieremesse d 31.jan 2008. 
Målet er –gennem underholdende indslag- at 
få 500 elever til at besøge messen.  Rotary 
håber på 50 stande, så eleverne kan snakke 
med rigtige erhvervsfolk. PD benyttede 

lejligheden til at invitere borgmester Niels 
Hørup (NH) til at åbne messen. 
 
FLO håber, messen kan blive en 
tilbagevendende begivenhed. NH lovede, at 
aktivere flere af sine kontakter, bla Solrød 
Jobcenter og Erhvervssamarbejdet Kbh Syd 
 
 
Ad 5 Rektor forudser et regnskabmæssigt 
overskud på ca 1,5 mill kr . Regnskabet blev 
taget til efterretning. Rektor tilføjede, at 
kontoret fra næste finansår,  vil generere 
rapporter, der gør det muligt for bestyrelsen at 
sammenligne budgettal med regnskabstal. 
 
Ad 6. Rektor redegjorde for, at skolens 
administration er færdig med et retvisende 
budget. Der budgetteres med et overskud på 
ca 1 mill kr, så den negative egenkapital kan 
være væk ved udgangen af år 2009. Solrød 
Gymnasium har fået en mere lempelig 
overgangsordning mht nedskæringer af 
budgettet, dvs en 5 årig overgangsordning. 
NH spurgte til budgettets omtale af 
nødvendige bygningsjusteringer.  
BJ omtalte de 2 potentielle klasseværelser i 
A18 + 20, som inddrages, når 
Specialundervisningen er helt ude. 
 
Ad 7 FLO redegjorde for nogle 
bestyrelsesmedlemmers deltagelse i et 
bestyrelseskursus omkring taxameterstyring 
og fusioner. 
PD supplerede med viden om forholdet 
mellem en uddannelsesvirksomhed og en 
privat virksomhed. 
BJ forklarede, at der er taget hul på 
besparelserne ved at hæve niveauerne på 
studieretningen, så Solrød Gymnasium 
optimerer holddannelsen, idet skolens 
væsentligste udgift er lærerlønnen. For skoler 
på SG’s størrelse kræver bekendtgørelsen at 
hold over 10 elever skal oprettes. 
Rektor tilføjede, at antallet af mundtlige 
årsprøver reduceres, derved spares også. 



NH spurgte til den økonomiske effekt af de 
udmeldte besparelser, men rektor mente, at 
det er vanskeligt at beregne præcist. 
 
DS mente, at en holdoptimering på en skole af 
SG’s størrelse kan give en samlet besparelse 
på ca 3,5 mill kr , men mindede tillige om,  at 
SG er en statsinstitution, der har ansvar for at 
give eleverne en god uddannelse. Kvaliteten i 
undervisningen må sikres, og skolen må være 
i stand til at tiltrække uddannet personale. 
Bj pointerede vigtigheden i en konsolidering 
af skolens økonomi, hvis fusionsbølgen skulle 
skylle denne vej. BJ ønskede at investere med 
henblik på at sikre fremtidig elevindtag og 
dermed indkomst. BJ mente, at skolen heller 
ikke skal være bange for at investere og bruge 
penge der kan sikre fremtidig indkomst. 
 
Ad 8. Rektors udspil til fastsættelse af SG’ 
kapacitet: 235 elever/år. Udspillet blev taget 
til efterretning  
 
Ad 9. BJ beklagede den sene udsendelse af 
papiret om handlingsplanen. Ledelsen 
ønskede bestyrelsens kommentarer. 
Carl-Johan fandt Pod-Cast-ideen genial. DS 
forbeholdt sin stilling til besparelserne og 
gymnasiereformen i handlingsplanen. PD 
mente, det er gode handlingspunkter for 
markedsføringen og foreslog, at Solrød 
Gymnasium evt. tilbyder en 
financieringsordning for bærbare PC’er (fx 
via en ekstern aktør) 
FLO opfordrede til at PD’s forslag medtages i 
handleplanen.  
DS fandt det vigtigt at handleplanerne høres i 
Pædagogisk Råd, så ejerskabet udvides. 
 
Rektor pointerede, at handlingsplanen er 
ganske omfattende, og at skolen ikke kan 
realisere det hele på én gang. En nærmere 
tidsplan må fastlægges. 
 
Bestyrelsen godkendte det hidtidige arbejde 
med handlingsplanen. 
 

Ad 10. Bestyrelsen bad –af habilitetsmæssige 
årsager- BJ, AC og HC om at træde udenfor 
mødelokalet under behandlingen af dette 
punkt. FLO overtog referatet: 
Formandskabet forhandler rektor-
resultatkontrakten med det maksimale beløb. 
Emner fra SG’s handleplan, som blev 
godkendt under forrige punkt indgår i aftalen. 
Personalerepræsentanter inddrages ved 
udvælgelsen af de emner og mål, der kommer 
fra handleplanen. 
Mulighederne og rammerne for resultatløn for 
den øvrige ledelsesgruppe optages på et 
efterfølgende bestyrelsesmøde. 
Bjane Thams, Annie Christensen og Hans-
Chr. Pedersen var ikke til stede under dette 
punkts behandling. 
 
 
 
 
Ad 11. Næste års møder: 
Onsdag d. 2. april kl 17 
Onsdag d. 4. juni kl 17 
 
 
Ad 12 Information via referatet 
 
 
Ad 13 Ingen bemærkninger 
 
Ref. HC 
 
 


