Referat af møde i bestyrelsen for Solrød
Gymnasium
Tirsdag d. 21. okt 2008 kl 17
Til stede:
Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Niels
Hørup(NH), Finn Løbner (FL), Pia Dyrberg
(PD), Annie Christensen (AC), Bjarne Thams
(BJ), Tommy Larsen (TL) (kom lidt senere)
og HC ref
Fraværende: Niels Dreyer Sørensen, Tommy
Kamp.
Ad 1) godkendt

Ad 2) godkendt
NH spurgte opklarende til referatets ord
omkring sponsorater/reklamefinansiering.
Ad 3) Ved decembermødet skal bestyrelsen
fotograferes
Ad 4) KSJ refererede fra sin deltagelse i
orienteringsmødet for 1.g forældre d. 24. sept.
Rektor orienterede om skolens beslutning om
at tilbyde ’Bioteknologi’ som en ny
studieretning, på foranledning af
undervisningsministeriets seneste
forsøgsudmelding til gymnasierne. Solrød
Gymnasium vil supplere denne studieretning
med en ansøgning om udviklingstilskud fra
Region Sjælland. Rektorerne for gymnasierne
under Driftsfællesskabet udarbejder en fælles
ansøgning.
Motivet bag forsøget med Bioteknologi er at
det nuværende biologi A ikke er
adgangsgivende til nogen lang videregående
uddannelse.
BJ orienterede videre om, at 2 hold 10.klasse
elever (2X 25 elever)er startet i brobygning på
Solrød Gymnasium. Desuden er der tilmeldt
414 elever fra 9.klasse til præsentationskurser
i uge 48 – 50. (varsler mange nye elever)
BJ har taget initiativ til, at der sættes gang i
elevrådsarbejdet.

Ad 5) BJ redegjorde for det udsendte bilag.
Der var en kort drøftelse af de planlagte tiltag
med bla kameraovervågning af
cykelparkeringen.
BJ oplyste, at skolen har udsigt til et overskud
på ca 1,2 mill kr, således at det vil være
muligt at afvikle den negative egenkapital.
BJ forklarede, at den væsentlige faktor bag
skolens økonomiske forbedring er, at større
elevtal gør det muligt at udnytte
lærerressourcen mere effektivt.
PD ønskede at drøfte, hvordan opnår Solrød
Gym på sigt opnår en balance i regnskabet.
NH ønskede en effektiv drift, hvor et
overskud blev anvendt/investeret i udvikling,
fx læremidler. BJ bekræftede dette og sagde
at han på længere sigt fandt det
hensigtsmæssigt med et overskud på 1-2%.
Ad 6) KSJ redegjorde for, at bestyrelsen skal
fastlægge skolens kapacitet i det kommende
skoleår, og rektor foreslog en kapacitet på 242
elever, dvs. 8 fulde klasser.
Det kan næsten rummes i den eksisterende
bygning. Flaskehalsene er kantinen og Solrød
Idrætscenter, hvor vort behov for plads også
er vokset pga eliteidrætsklassen.
FL bekræftede behovet for at drøfte
idrætskapaciteten, der er voldsomt presset.
Den nye hal C, der er bygget for at løse
folkeskolernes vækstproblem, løser ikke
rigtigt gymnasiets behov.
NH erkendte, at der er en diskrepans mellem
halbehov og udgiftsrammer i kommunen.
Solrød Kommune har ansat en
idrætskonsulent, der skal undersøge
mulighederne for samarbejde med private
virksomheder og fremme muligheder for en
mere optimal udnyttelse af halkapaciteten.
BJ refererede til en samtale med UBST, der
tilkendegav, at Solrød Gymnasium først skal
kunne godtgøre, at der er et kapacitetsproblem
før UBST vil analysere behovet og vurdere
om det er et langtidsproblem. Men UBST
nævnte, at en midlertidig løsning med
pavilloner kan komme på tale.

PD ville vide, hvad plan B er, når/hvis der står
2 ekstra klasser med ansøgere i foråret?
BJ forklarede, at så skal der gøres noget,
enten flyttes klasser til Køge eller Greve eller
Solrød Gym beder UBST om at skaffe mere
kapacitet.
Rektor tilføjede, at der en gang var en plan
om at forlænge A-fløjen i vestlig retning, men
det er et mere langsigtet projekt.
KSJ konkluderede, at skolens optagekapacitet
er 242 elever (8 klasser) og hvis dette tal
overskrides skal UBST reagere.
Ad 7) BJ fremlagde beregninger på Solrød
Gyms tilskudsforventninger ud fra
grundlæggende forudsætninger om
elevtilgang og frafald. Dertil kommer et
ekstraordinært driftstilskud, som regeringen
vil give til etablering af driftsfællesskaber.
(tilskuddet gives sandsynligvis uanset, at
gymnasierne i det tidligere Roskilde amt
allerede har etableret driftsfællesskaber.
Rektor ønskede bestyrelsens input til, hvad
der bør investeres i ?
Flg er allerede sat i gang:
a) uddannelse af læsevejleder og
etablering af læsekurser
b) en konsulentundersøgelse af
medarbejdertilfredshed
c) inddragelse af forældre i
klassekontrakter/ elevadfærd
KSJ henviste til at skolen havde en
gennemtænkt handlingsplan og de initiativer,
der udsprang heraf.

Tommy Larsen ønskede mere aktivitet i
elevrådsarbejdet og ønskede, at der etableres
flere stikkontakter i klasseværelserne, så det
bliver lettere at anvende bærbar PC.
NH ønskede en styrkelse af relationen til det
private erhvervsliv ud fra mere langsigtede
strategiske overvejelser.
KSJ takkede for inputtet og konkluderede at
bestyrelsen ønsker at drøfte de langsigtede
strategier for skolens udvikling.
Ad 8) KSJ pointerede, at handlingsplanen
prioriterer medarbejdertrivsel.
BJ fortalte, at der er taget kontakt til ’Jens
Jacobsen –Consult’, der kan gennemføre en
undersøgelse af medarbejdertilfredshed, og
redegjorde derefter for undersøgelsens
udformning med fokusgrupper og
kvalitetssikring. Rektor fandt vigtig at
pointere, at undersøgelsen ikke tager
udgangspunkt i en aktuel konflikt, men i hvad
vi gerne vil fastholde og hvad vi gerne vil
forbedre. KSJ roste, at det er et fremtidsrettet
projekt.
A9) Referatet af dette møde lægges på
skolens hjemmeside
Under evt redegjorde PD for Rotarys
karrieremesse i dette skoleår. Messen retter
sig mod gymnasiets elever og tilrettelægges af
et booking-bureau.
Kl 18.45: Mødet slut
HC

