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Budgettallene er positive og bevæger sig i den
rigtige retning.

Til stede: Karen Sonne Jakobsen, Finn Løbner
Olesen, Tommy Kamp, Pia Dyrberg, Annie
Christensen, Niels Dreyer Sørensen + Bjarne
Thams (rektor) og HC (ref.)

Ad 6. KSJ indledte omkring Årsrapporten
2008, der viser vækst og overskud på driften.
Bestyrelsen besluttede på decembermødet, at
man ikke ønskede revisors deltagelse i mødet,
medmindre der var særlige grund til det.
Rektor og Marianne Bille har holdt møde med
revisoren, der også var meget positiv overfor
skolens årsrapport. Det er lykkedes at gøre
undervisningen billigere, bla fordi, der nu er
flere elever i klasserne/ på holdene.
Feriepengene er også med i årsrapporten.

Ad 1 godkendt
Ad 2 godkendt
Ad 3 KSJ agter at deltage i et møde i
bestyrelsesforeningen, der skal mødes med
Bertel Haarder, bla. vedr. skolernes
overtagelse af bygninger.
Ad 4. Rektor redegjorde for rygter om, at vi
skal overtage bygningerne allerede i år. Vi vil
sikkert ikke længere kunne tage stilling, om vi
ønsker dette, vi skal. Det vil give skolen en
stor gæld og dermed påvirke vores fremtidige
drift.
Rektor orienterede om møderne med Solrød
Kommune omkring driftsaftalen, som skal
opdateres.
Solrød Gymnasium bevarer sin fortrinsret til
Solrød Idrætscenter, der jo er skolens eneste
idrætsfacilitet.
Måske kan den færdige driftsaftale sættes på
næste bestyrelsesmøde?
Rektor omtalte den igangværende debat
omkring skolens lukning af adgangen til
Facebook.
Skolens hverdag præges af flere lange
sygemeldinger blandt lærerne, så vi har måttet
ansætte flere vikarer.
Ad 5. Marianne Bille, sekretær, har søgt en
forklaring på, hvorfor regnskabet ser ud til at
være ca 300.000kr bagud i forhold til
budgettet.
Rektor nævnte, at der er planlagt en
budgetopfølgning ved sommerferien.
Når vores udgifter er større end budgetteret
vedrører det udbygning af klassekapaciteten,
bla. med indkøb af skolemøbler, renovering,
lærebøger mv. Dertil kommer
fratrædelsesordningen med Jonna Larsen

Bestyrelsen stillede få opklarende spørgsmål
til årsrapporten og gav udtryk for tilfredshed
med det gode resultat.
Årsrapporten blev underskrevet af
bestyrelsen.
Revisionsprotokollatet blev underskrevet.
KSJ foreslog en drøftelse af skolens fremtid,
fx bestyrelsens ønsker til, hvor stor skolen
skal blive?
Rektor redegjorde for, at en prognose for det
gamle Roskilde Amt nogenlunde er gældende
stadigvæk. Der kan forventes en stigning i
elevtallet frem til 2012, men det siger intet om
hvordan fordelingen i Køge Bugt området
bliver. Desuden vil starten af det nye
Gymnasium i Ringsted føre til en aflastning af
gymnasierne i Roskilde By.
Mht lærerbeskæftigelsen vil en stor gruppe
lærere gå på pension i de nærmeste år.
Pia Dyrberg ønskede en konsekvensberegning
af et indtag på flere klasser, hvad gir det af
udgifter og indtægter?
Tommy Kamp mente, at man må kunne
beregne, hvornår stordriftsfordelen er optimal.
Måske kan skolen tilpasse sig markedets
efterspørgsel bedre og evt skære nogle tilbud
væk, som ikke gir et ordentligt afkast.
KSJ afrundede med ønsket om at vende
tilbage til punktet på et senere tidspunkt.

Ad 7. Bestyrelsen drøftede
tilfredshedsundersøgelsen på Solrød
Gymnasium og medarbejderseminaret i
Sverige. KSJ udtrykte glæde ved bestyrelsens
deltagelse i seminaret . Rektor redegjorde for
forløbet og efterbehandlingen i MIO.
Undersøgelsen er valid og gir anledning til
efterfølgende tiltag, udvalgt af MIO:
a. Respekt for andres arbejde -Fysiske
forhold, oprydning
b. Skæv arbejdsbelastning for lærerne
c. Information og kommunikation mellem
grupperne og mellem grupper og ledelse
d. Udvikling, vidensdeling, efteruddannelse.
Konsulenterne lagde vægt på
trivselsundersøgelsen anvendes fremadrettet,
at der iværksættes tiltag.
Mange medarbejdere var positive overfor
bestyrelsens deltagelse i seminaret.
Det var også positivt, at seminaret havde en
fin stemning, der tillod, at fx
rengøringspersonalet kom med kritik af de
manglende hilsener om morgenen. Desuden
havde der været en drøftelse af
generationsforskelle og sammenhænge i
skolens kollegium.
KSJ ønskede, at de justeringer af skolens
handlingsplan, som seminaret måtte give
anledning til, skal forelægges bestyrelsen.
.

a) Facebook-diskussionen og brugen af
PC i undervisningen
b) Oprydningen og manglende
ansvarlighed.
c) Procedurer ved forsømmelighed , evt
fjernelse af SU ved forsømmelser.
d) Evt om rusmidler på skolen
e) Forvaltningsloven i forhold til fravær
og advarsler, hvor der er krav om
partshøring og oplysning om
klagemuligheder.
Rektor redegjorde for proceduren omkring
vedtagelse af nye Studie- og ordensregler.
KSJ opfordrede til at gennemføre
opdateringen.
KSJ omtalte bestyrelsens ønske om at fremme
kvalitetssikring og evaluering. Bestyrelsen
ønsker, at skolen tager systematisk fat, så det
bliver enkelt og overkommeligt på de
områder, vi kan håndtere og synes er vigtige.
KSJ opfordrede skolen til at gå i tænkeboks
og komme med et udspil til, hvordan det kan
gennemføres. En helhedsbeskrivelse.
Rektor nævnte, at skolen skal lave en
undervisningsmiljøundersøgelse i dette
kalenderår.
KSJ nævnte, at man ikke skal være mere
ambitiøs end det er muligt at gennemføre.

Ad 8) Søgetallene er endnu ikke helt fremme.
Dags dato tegner der sig 8 klasser. Det blev
10! (HC)
Ingen lærere ønsker pension til sommer. Men
hele 3 kolleger går på barsel. Vi får brug for
ansættelser i det kommende skoleår. Rektor er
i gang med sonderingssamtaler med vikarerne
.KSJ var glad for søgningen, der tegner så
fint.

Desuden ønskes en nærmere undersøgelse af,
hvor de unge går hen. (Dette vil være muligt
gennem programmet ’Tilbagemelding.dk’, der
administreres af UUV-Køge Bugt. (HC))

Ad 9) Studie- og ordensreglerne bør
revideres, fx er flg sanktioner til ændring:

KSj afsluttede mødet kl 18.45

Evt: DS er nu genvalgt til lærernes
tillidsrepræsentant, Trine Pedersen valgt som
suppleant er suppleant

Ref. HC

