
Referat af møde i bestyrelsen for Solrød Gymnasium 3. juni 2009 
 
Til stede: 
Karen Sonne Jakobsen, Pia Dyrberg, Niels 
Dreyer Sørensen,  Annie Christensen, Niels 
Hørup,  + Bjarne Thams og HC Pedersen 
 
Ad 1) 

Godkendt med nyt punkt: Mødedatoer for det 
kommende år. 
 
Ad 2) 

Godkendt og underskrevet 
 
Ad 3) 

Punkter, der er omtalt i forrige referat, har 
ligget stille, men tages op i det nye skoleår: 
Undervisningsmiljøvurdering, evaluering mv. 
 
Ad 4) 

Pia Dyrberg (PD) refererede sin deltagelse i 
Gymnasieskolernes Bestyrelsesforenings 
generalforsamling, hvor 
undervisningsministeren deltog. Der var 
megen usikkerhed omkring skolernes 
overtagelse af bygningerne. De skal overtages 
pr 1.jan 2010, men UVM var ikke særlig 
konkret. . Det lovede orienteringsmøde er 
endnu ikke datosat. 
Ministeren ser meget gerne fælleseje med 
andre uv-institutioner, fx HHX. 
Skødet på ejendommen kan belånes på 
samme vilkår som ejendomme på det 
almindelige ejendomsmarked. Skolerne skal 
selv tage kontakt til realkreditinstitutterne. 
 
Rektor (BJ) tilføjede at den rigtige 
værdifastsættelse bliver vital for skolernes 
økonomi. 
 
Dernæst orienterede rektor om 
trivselsundersøgelsen og de nedsatte 
følgegrupper. Grupperne har holdt de første 
møder og der kan forventes konkrete tiltag 
meget hurtigt. 
Studie- og ordensreglerne er gennemskrevet 
og hørt i Pædagogisk Råd og i elevrådet. Der 
fremkom ikke større indsigelser. 

Uddannelsesleder, Erling Michelsen, er 
fratrådt 1. maj.  Der er overvejelser omkring 
besættelsen af stillingen og evt opslå flere 
uddannelseslederstillinger. 
Evt påtænkes ansættelse af en pædagogisk 
leder. 
 
Et reparationsarbejde med undermuring af 
vinduesrammer er i gang og i sommerferien 
kan dette arbejde gennemføres i 6-7 
vinduesfag. Vores bygningsansvarlige, John 
Randrup, forsøger at få mange projekter 
afsluttet, før vi selv skal overtage bygningen. 
 
KSJ: Bj er optaget på en masteruddannelse i 
ledelse på CBS, hvortil skolen bevilliger 
17.000kr til 1. modul. Der søges også tilskud.  
Med selvstyret stilles der stigende krav til 
ledelse og  opkvalificering på ledelsesniveau. 
Bestyrelsen bakkede op om uddannelse på 
lederniveau. 
 
DS orienterede om, at GL  har udvalgt Solrød 
og Frederiksborg gymnasier til interview 
omkring arbejdsmiljø og 
trivselsundersøgelser. Et pilotprojekt, som 
rektor har sagt ja til at deltage i. 
 
Ad 5) BJ gennemgik regnskabsbilaget og 
sagde, at budgettet vil komme ud af takt, når 
der sker så store forskydninger i 
elevtilgangen, som tilfældet er for Solrød 
Gymnasium. Mange nye elever kræver 
investeringer og ændringer: Fx skal der 
indkøbes skolemøbler og elforsyningen skal 
opdateres i klasselokalerne. 
Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med 
udviklingen i skolens økonomi. 
 
 
Ad 6) Solrød har haft uanmeldt besøg fra 
Arbejdstilsynet. Tilsynet havde bemærkninger 
til den mangelfulde oprydning i B-fløjen samt 
fejlbehæftet udsugning i især B30. 
Lærerne har nedsat en task-force til oprydning 
og der indkøbes skabe Rengøringspersonalet 



gør grundigt rent i B-fløjen efter oprydningen 
og d. 24. juni kommer Arbejdstilsynet på 
”tilpasset tilsyn”, dvs de vil kontrollere om de 
varslede mangler er udbedret. 
Det ser ud til at Solrød Gymnasium slipper 
igennem uden bemærkninger. 
 
 
Ad 7) Solrød Gymnasium har indgået en ny 
driftsaftale med Solrød Kommune, en 
driftsaftale der hermed høres i bestyrelsen. 
NH erklærede sig inhabil, (borgmester og 
bestyrelsesmedlem) og bestyrelsen godkendte 
dette. NH forlod derfor mødet under punktets 
behandling. 
Rektor redegjorde for hovedindholdet i 
driftsaftalen, som er, at SG fastholder sin 
fortrinsstilling i Solrød Idrætscenter. Vi har 
desuden 3 eftermiddage fra kl 15 – 16.30 til 
frisport o.lign. 
Taksterne er fremskrevet, så det bliver dyrere, 
fx skal vi nu betale for psykologbistand og 
betale for et par gymnastiksale, der tidligere 
var gratis. Vi kan naturligvis gå ud af 
psykologordningen og selv rekvirere 
psykolog et andet sted, men ordningen bruges 
en del og fungerer tilfredsstillende for Solrød 
Gymnasium. 
SG kan få betaling for udlån af lokaler til 
Solrød Kommunes institutioner. 
 
Karen Sonne Jakobsen (KSJ) udtrykte, at  
skolens afhængighed af idrætscentret var 
tilgodeset i aftalen og at der i øvrigt er en 
gensidig interesse hos gymnasium og 
kommune i at bevare det gode driftsforhold. 
Bestyrelsen tilslutter sig driftsaftalen i dens 
nye form. 
 
 
Ad 8) 

Rektor redegjorde for de mange ansættelser af 
nye lærere, der er sket for ud for det 
kommende skoleår. Der ansat 11 helt nye 
lærere + dem der har været beskæftiget på 
skolen i indeværende år: I alt 24 personer. 
Skolen lægger vægt på en god velkomst, bl. a. 

med mentorordning, indkalde til en kursusdag 
+ invitere til dimission og frokost. 
Time- fagfordelingen er udformet, og 
grundskemaet er offentliggjort til lærerne 
 
Solrød Gymnasium får mange nye elever: 10 
nye klasser, i alt 26 klasser på SG. Bygningen 
bliver presset, og vi forsøger at få UBST til at 
tage stilling til vort kapacitetsproblem.  Vi 
nedlægger et datalokale, men opretter flere 
IT-pladser ude i studiemiljøet. 
Kantinen er presset: De bløde møbler fjernes 
og erstattes af spiseborde. 
 
NH foreslog, at alle borde og stole i kantinen 
skiftes på en gang, for derved at løfte 
kvaliteten. 
 
Bestyrelsen indstillede, at der sker en 
udskiftning af borde i kantinen og det må 
gerne være alle, hvis skolens ledelse vurderer, 
at det er muligt . 
 
Den fremtidige søgning synes at fortsætte i 
nogle år, så vi vel fremover blive en 9-10 
spors skole. 
Der er ingen grænser for klassestørrelsen, 
men Solrød Gymnasium planlægger med ca 
29, så er der plads til lidt frafald. Alle 3 
bugtgymnasier har haft fremgang, så vi kan 
ikke overflytte elever dertil. 
Formanden konkluderede, at bestyrelsen har 
fokus på pladsforholdene fremover, så den 
manglende kapacitet ikke smitter af på 
standarden. Kvaliteten skal kunne holdes. 
 
 
Ad 9) Bestyrelsesmøder i næste skoleår : 
 
Torsdag d. 27/8  2009  kl 17 
 
Tirsdag d. 20/10 2009 kl 17 
 
Onsdag d. 9/12 2009   kl 17 
 
Torsdag d. 25/3  2010  kl 17 
 
Onsdag d. 2. juni  2010 kl 17 



 
 
Ad 10) Øvrige meddelelser under evt. 
 
NH redegjorde for forhandlinger med Movia 
om nye køreplaner. Linie 246 er i søgelyset. 
Solrød Kommune er opmærksom på 
problemet.  Der er tale om underskudsgivende 
virksomhed, som kommunen går ind og 
dækker.  Køge Kommune ønsker linien 
nedlagt. 
 

3.feb bliver dato for karrieremessen 2010. 
3.gerne kommer først og 1.g  kommer til sidst 
NH: 10.klassen er haft projekt om klima og 
energi. Og derved skabt opmærksom omkring 
klimadagsordenen. 
DS mente at der i region Sjælland  existerer et 
fælles gymnasialt projekt omkring klima, som 
vi måske kan koble os på. 
 
Kl 19.10: Mødet slut 
 
HC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


