
Referat af møde i bestyrelsen for Solrød 

Gymnasium 11. dec 2008 kl 17. 

 
Til stede: 
Karen Sonne Jensen, Finn Løbner, Pia 
Dyrberg, Niels Hørup, Annie Christensen, 
Niels Dreyer Sørensen (ankom kl 17.20) 
Bjarne Thams, HC Pedersen 
 
Fraværende: Tommy Kamp, Tommy Larsen,  
Emil Vöhlert 
 
 
Ad 1 godkendt 
 
Ad 2 godkendt 
 
Ad 3 vil fremgå af meddelelser 
 
Ad 4 KSJ fortalte, at der er tilgået et nyt 
medlem af bestyrelsen Emil Vöhlert, 
elevrepræsentant uden stemmeret 
BJ orienterede om skolens årsfest d. 5 dec 
2008. Solrød Gymnasium har haft besøg af 
revisionen, som mener, at årsrapporten kan 
underskrives ved bestyrelsesmødet d. 17. 
marts. 09. Bestyrelsen tilkendegav at det ikke 
var nødvendigt at invitere revisoren til at 
deltage i mødet d. 17. marts medmindre der 
skulle opstå et særligt behov. 
Der er intet nyt i sagen omkring skolens evt. 
overtagelse af bygningerne. Ministeriet 
antyder, at der vil foreligge nyt herom en 
gang i foråret. BJ mente, at det ville være godt 
at undersøge fordele og ulemper ved 
overtagelse af bygningerne. Måske kan 
revisoren være behjælpelig ved at afgive en 
vurdering af sagen. 
Bestyrelsen tilkendegav at man ville holde et 
ekstraordinært møde/temamøde om en evt. 
overtagelse af bygningerne, når sagen er mere 
fremskreden. 
Rektor orienterede om, at Rungsted 
Gymnasium nu er tilsluttet 
servicefællesskabet.  Der arbejdes på 
tilslutning fra flere skoler. 
Der er afholdt et møde mellem SG og Svend 
Tabor/ Mona Madsen, Solrød Kommune, vedr  

 
en fornyelse af driftsaftalen med Solrød 
Kommune. 
 
Pia D redegjorde for status med 
Karrieremessen d. 4. feb 09, der i år forløber 
efter årgange. Endnu ikke overblik over antal 
udstillere, men det tegner godt. 
 
Ad 5. BJ gennemgik den foreløbige 
statusopgørelse, der viser et muligt overskud 
på ca 1,4 mill kr.  
KSJ udtrykte bestyrelsens tilfredshed med 
resultatet. 
 
Ad 6. Budgetgennemgang ved BJ: Skolen 
budgetterer igen med et mindre overskud, så 
vi kommer ud med en positiv egenkapital og 
fortsat konsolidering. 
BJ gjorde opmærksom på, at vi fortsat får et 
udligningstilskud, som efterhånden bortfalder, 
idet skolens tilskud beskæres med ca ½ mill 
kr pr år. 
NH spurgte til optagepræmissen. BJ svarede, 
at der er budgetteret med et optag på 8 
klasser.  
Pia D foreslog en 5 årsplan, så bestyrelsen 
bedre kan overskue skolens fremtidige 
økonomiske udvikling, herunder en 
investeringsplan.  BJ var enig heri. 
HC blev bedt om at finde uddannelsesstatistik 
til næste møde, statistikken kan indgå i 
overvejelserne omkring kapacitetsproblemer  
i de kommende skoleår 
 
Ad 7 

BJ uddelte et bilag med oprettelsen af de 
studieretninger, der starter i uge 3 2009. 
KSJ ønskede, at der blev sat nogle ord på 
indholdet i studieretningerne. Studieretninger 
er ikke nødvendigvis varige, de lever i 2,5 år 
og skolen skal hvert år beslutte sig for et 
udbud. Pædagogisk Råd udtaler sig hvert år 
om, hvilke studieretninger der skal udbydes. 
Erfaringsvis kommer skolernes udbud til at 
ligne hinanden, så det vil efterhånden få 
mindre betydning for rekrutteringen af nye 
elever. 



 
FL mente, at lokalt samarbejde kan styrke 
rekrutteringen ud fra en særlig vinkel, fx 
idræt, mediefag eller bioteknologi. 
 
Ad 8 

Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen er 
skudt i gang. Konsulent Jens Jacobsen er 
tilknyttet og en forberedende gruppe er gået i 
gang med at formulere undersøgelsen/ et 
bruttokatalog over spørgsmål. Der indkaldes 
til et personalemøde i 2009. 
Resultatet af 
medarbejdertilfredshedsundersøgelsen 
fremlægges på medarbejderkonferencen i 
Sverige d. 9. marts 09, hvor bestyrelsen er 
indstillet på at deltage. 
 
Ad 9 

KSJ redegjorde for bilaget, der var udsendt på 
forhånd. Man kan blive inspireret af papiret 
og være orienteret om debatterne på 
ungdomsuddannelsesområdet: 
-flere i ungdomsuddannelse 
-flere skal overgå til videregående uddannelse 
-udkantsgymnasiernes vilkår + 
institutionernes indbyrdes samarbejde 
- høj faglig kvalitet i undervisningen 
- det administrative område, ledelse og 
udviklingsorientering 
 
BJ mente, at papiret udmærket favner vigtige 
debatområder. 

 
KSJ: Det kunne være interessant at vide, hvor 
vore elever går hen efter STX 
HC blev bedt om at kontakte UUV vedr. 
dette. 
 
DS udtrykte en vis uenighed med papiret fra 
Gymnasiernes Bestyrelsesforening. Han var 
faldet over flere punkter/områder, som bla 
kunne være i konflikt med GL-
overenskomsten . 
KSJ mente, at GBF havde formuleret papiret 
primært ift den politiske diskussion af 
fremtidige strukturer for 
ungdomsuddannelserne. 
 
 
Ad 10 Evt? 

Hvornår skal vi tage et foto af bestyrelsen? 
AC  vil tage sig af denne opgave. 
Medlemmerne kan evt selv fremsende et foto 
pr mail til sgac@solgym.dk 
 
 
Kl 19.05: Mødet slut 
 
Næste møde: Tirsdag d. 17. marts 2009 kl 17 
 
 
 
Ref HC 
 

  
 
 
 


