
 

Beslutningsreferat 

Bestyrelsesseminar d. 3. juni 2015 kl. 09.00 – 16.00  

Hotel Comwell Roskilde 
 

 

Tilstede: Henriette Selck, Brian Venneberg, Erik Vejlebo, Ellen Thomsen, Christina Tornquist, Trine 

Pedersen, Bjarne Thams 

Fra kl. 10.30 – 13.15: HC og AC 

 

Afbud: Bo Nygaard Larsen, Rikke Müller Nielsen – elevrep., Amalie Wendt Olsson – elevrep. 

Referant: Britt Krejberg 

 

 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Punkter for dagsorden for ordinært bestyrelsesmøde og 

bestyrelsesseminar har sammenfald og lægges derfor 

sammen. 

 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Intet at tilføje og godkendt 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger 

fra sidste bestyrelsesmøde 

 

 

UVM har kvitteret for modtagelse af årsrapporten for 

2014 og har ingen bemærkninger.  

 

 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

 

Modtaget tilsynsbrev fra STUK – vedr. HF-klasserne. 

Andel af HF som læster videre er lavt. Redegøre for 

vores arbejde sendt og sag nu afsluttet.  

 

UVM er opmærksomme på gymnasieskolernes 

hjemmesider. De har fundet et par pkt. som skal 

forbedres. 

 

Udarbejdet E-Magasin – Ideen er at vise, hvad 

studenter fra Solrød Gymnasium bruger deres eksamen 

til. Fokus på, hvad gymnasiet kan. 

 

Der er sommerfrokost d. 26. juni.  

Dimission i hallen kl. 1000. 

Derefter er der sommerfrokost på gymnasiet for 

personale og gæster.  

 

 

 

Pkt. 5 

 

 

Status på økonomi 

 

Første halvår er gået som planlagt. Elevgrundlagt på stx 

er 8 klasser og efter sommer 7 klasser. 

 

Dispositionsbegrænsning – staten trækker 1% i år. 

 

Fastholdelse af elever: 



 

Vi arbejder med flere tiltag fagligt og socialt.  

 

Fysiske rammer: 

 

o Udskiftning af belysning i fællesarealer i A-fløjen: 

  

Beslutning: Godkendt. 

 

o Inddragelse af tidl. Billedkunstlokale til elever 

 

Beslutning: Elevrådet bliver bedt om et forslag til 

udformning. 

 

Strategier: 

 

 vidensdeling,  

 Fast holdtildeling  

 Tidsregistrerings systemet er for løst. F.eks. ved 

studierejser lave fast pris på, hvad der er muligt.  

 Kan vikariater dækkes af lærergruppe? 

 

Hvordan gør vi vores skole lækker?  

 

 Investere i løfteevne af det faglige 

niveau/karaktere. 

 fastholde studieture 

 

En fastholdelsesstrategi 

– hvordan agerer vi når en elev er ved at falde fra.  

 

Handleplanen: 

En handleplan er udarbejdet sammen med lærerne.  

 

Kommunikation/dialog med det for øje, at der bliver 

løftet i flok.  

 

Handleplan skal præsenteres for personale, MIO og 

være klar til bestyrelsesmødet i september. 

 

 

Pkt. 6 

 

Skoleåret 2015/2016 

 

 

15/16 står for døren  

Vi får 7 klasser også af hensyn til studieretninger. 

Klasserne er fyldt helt op. 

 

Vi gennemfører 2 forskellige fag-pakker på HF. 

 

Nyt udviklingsprojekt som vi har søgt om og vi håber 

bestemt med at vi kommer med: 

 

Grundskolesamarbejde – overgang mellem 

grundskole/gymnasie 

5 grundskoler i Solrød har meldt positivt tilbage – 

fokusområderne er dansk, engelsk og matematik. 

Starter fra næste skoleår – det er lærerne som snakker 

sammen og bliver klogere på, hvad Solrød Gymnasium 



forventer fra grundskolerne og omvendt.  

Formålet er en større gensidig indsigt/refleksion mellem 

lærergrupperne så eleverne skal ikke ”slå sig” så meget.  

Gymnasiet har en anden hastighed – lektier samtidig 

med at alt skal nås. 

Resultatet skal give eleverne en oplevelse af en blødere 

overgang. 

 

Vi har i starten af 1 semester et kursus om lektier og 

hvordan de håndteres samt i notatteknik. 

Derudover kommer studievejlederne rundt i klasserne, 

og taler om forventninger – begge veje.  

 

 

Pkt. 7.  

 

Handleplan og 

Indsatsområder for et 

kommende skoleåres 

resultatlønskontrakt med 

rektor 

 

 

 Hvilke fastholdes strategi vil man bruge overfor 

eleverne?(Der er sammenhæng mellem 

fastholdelse og karaktergennemsnittet) 

 den færdige kontrakt skal godkendes af 

bestyrelsen og præsenteres i MIO.  

 Økonomi er fokus for kontrakten.  

 Større sammenspil mellem handleplan og 

resultatløn. 

 Skolens elevtal – målsætning at vi vil holde 7+2 

 

 

 

Pkt. 8 

 

Mødedatoer og temaer for 

det kommende skoleårs 

bestyrelsesmøder 

 

 

 Torsdag i uge 37 – d. 10/9, 

kapacitetsfastsættelse, lønkontrakt, 

økonomistrategi 

 

 Onsdag i uge 50 – d. 9/12 

Budget for kommende finansår, studieretninger 

 

 Torsdag i uge 13 – d. 31/3 evt. til d. 1/4 

Revisor,  

 

 Onsdag i uge 23 – d. 8/6 

Kommende skoleår, indsatsområder, 

handleplan,  

 

 

Heldagsseminar prioriteres i marts måned.  Evt. m. 

gæster som kan give input og med overnatning.  

 

Temapunkter efterlyses til næste møde.  

 

 

Pkt.9 

 

Eventuel beslutning om, 

hvilken information, der skal 

videregives til ansatte 

 

 

Referat når det sendes ud.  

 

Pkt.10 

 

Evt. 

 

 

 

 


