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Referat af møde i bestyrelsen for Solrød Gymnasium, 3. dec 2013, kl 17. 

 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Finn 

Løbner Olesen (FLO), Kim Sunesen (KS), Pia 

Dyrberg (PD), Christine Claudi Mortensen (CCM), 

Niels Dreyer (DS), Bjarne Thams, rektor, HC 

Pedersen, referent (substitut for Annie 

Christensen) 

Afbud fra Mette Koustrup Solgaard og Harun 

Muharemovic 

 

Ad 1: Dagsordenen blev godkendt 

Ad 2: Referatet blev godkendt 

Ad3: Opfølgninger på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde: Opfølgningerne var fordelt på 

dagsordenens øvrige punkter 

Ad 4: Orientering og meddelelser: KSJ fortalte 

kort om Pædagogisk dag på Solrød Gymnasium d. 

6. nov. 2013. Dagen var interessant og gav et 

godt indblik i lærernes arbejde. Der herskede en 

engageret og fin stemning omkring arbejdet med 

at organisere studieretninger. 

Rektor redegjorde for 6 nyansættelser af lærere i 

vikarstillinger. Vikariaterne var opslået på grund 

af sygdom og barsler i kollegiet. 

Solrød Gymnasium får besøg af 2 HF-

fagkonsulenter til evaluering af HF-

rammeforsøget i 1. HF-klasserne. (besøget 

handler om flytning af lektioner mellem 1. og 2. 

HF). 

Rektor er nu indvalgt i Rektorforeningens 

bestyrelse. 

 

Ad 5. Gymnasiefællesskabet. Camilla 

Schaldemose, jurist og sekretariatschef, fortalte 

om Gymnasiefællesskabet. Begrundelsen for at 

danne et gymnasiefællesskab var amtets 

nedlæggelse og behovet for at samle 

kompetencerne på ét sted. Desuden ønskede 

man at minimere omkostningerne og opnå kritisk 

masse for administrative og tekniske 

støttefunktioner hos partnerne.  

Gymnasiefællesskabet tager sig særligt af 

følgende områder: Løn- og personale, IT, 

bogholderi, bygningsjura, samt afledte netværk.  

I begyndelsen bestod Gymnasiefællesskabet af 6 

partnere (de 6 almene gymnasier i det nedlagte 

Roskilde Amt) og er siden vokset til nu 15 

partnere. Gymnasiefællesskabet ledes af en 

styregruppe bestående af de 15 rektorer, med et 

formandskab og forskellige forretningsudvalg. 

Gymnasiefællesskabets arbejde præges af tillid 

og gode relationer i sektoren. Man har fokus på 

kvalitet og driftssikkerhed i opgaveløsningen og 

der sker en fortsat tilpasning af kompetencer og 

ressourcer i medarbejderstaben, i takt med 

stigningen i antal partnerskoler.  

Camilla Schaldemose forklarede 

driftsfællesskabets finansiering: Partnerskolerne 

bidrager i forhold til antal årselever og hvilken 

ydelse, skolerne rekvirerer. Solrød Gymnasium 

betaler i øjeblikket ca 65.000kr/måned for 

Gymnasiefælleskabets ydelser indenfor 

bogholderi, IT, censorudligning, bygning, 

personalejura mv. 

Camilla Schaldemose sammenfattede sit indlæg 

med, at ideen med et driftsfællesskab har vist sig 

at være god. Der står respekt om gymnasiernes 
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administrative og driftsmæssige samarbejde.  

Gymnasiefællesskabet er nu så stort, at det ofte 

høres ved implementering af nye administrative 

systemer i sektoren. 

 

Ad 6. Budgetopfølgning og status på økonomi. 

Rektor redegjorde for budgetopfølgningen, der 

viser et forventet overskud på 863.000kr 

2 forhold har udviklet sig bedre end forventet i 

forhold til den budgetændring, der blev foretaget 

tidligere på året: 1) Statens 

dispositionsbegrænsning er mindre end 

forventet, og 2) Størrelsen af skyldig løn var sat 

for højt. Likviditetsbudgettet viser et større 

beløb, som hidrører fra et realkreditlån til 

betaling for den kommende renovering af A-

fløjen næste sommer. 

PD spurgte, om der burde overvejes et mål for 

likviditeten.  Rektor forklarede, at der ikke findes 

et bestemt mål, men at det er relevant at have en 

god likviditet til udsving i betalinger. 

Formanden foreslog, at dette drøftes i 

Gymnasiefællesskabet for at høre erfaringer fra 

andre skoler. 

 

 

Ad 7. Budget 2014. Rektor redegjorde for en 

udfordrende budgetlægning. Budgettet udviser et 

meget beskedent overskud på ca 80.000kr i 2014. 

Budgetlægningen var udfordrende på grund af 

beskæringer i taxameter, stigende udgifter, og 

lønstigninger i den nye overenskomst (OK13).  

Dertil kommer, at nogle første g- klasser ikke blev 

fyldt helt op ved skoleårets start.  Der kom ikke 

det forventede antal afviste ansøgere retur fra 

hovedstadsregionen.  Solrød Gymnasium måtte 

starte skoleåret med 9 -ikke helt fyldte klasser. 

Blot én ekstra elev i klasserne ville betyde 

trekvart million ekstra i indtægt til skolen. Lige før 

budgetlægningens slutfase fik Solrød Gymnasium 

2 %  retur fra regeringens omstillingspulje,(et 

resultat af finanslovsforhandlingerne)hvilket 

bidrog til at budgettet hænger sammen.  

For at imødegå de budgetmæssige udfordringer 

overvejerskolens ledelse en model, der reducerer 

antallet af 1. g klasser fra 9 til 8. Den model kan 

medføre høje elevtal i nogle af 

studieretningsklasserne. 

CCM spurgte, om der tildeles større ressourcer til 

de store klasser, hvor læreren får svært ved at nå 

ud til alle, hvilket jo kan øge frafaldet? 

Formanden (KSJ) opsummerede bestyrelsens 

drøftelse med en tilkendegivelse af at budgettet i 

udgangspunktet måtte hænge sammen, og at en 

reduktion i klassetallet kunne være en vej at gå. 

Hvis en klasse i en periode er særligt stor, bør 

skolen overveje hvordan dette kan kompenseres. 

Formanden henviste til at et flerårigt budget ville 

blive fremlagt senere (det fremlægges i opdateret 

version ved næste bestyrelsesmøde) (ref.). 

Desuden ønskede formanden, at udgiftsposterne 

ses efter. 

Budgettet blev dermed vedtaget. 

 

Ad 8. OK 13. Rektor redegjorde for OK13. 

Aftaleretten er forsvundet, og der er ikke længere 

en lokalaftale. Lærerne har en opgaveportefølje, 

der skal svare til ca 37 timer/uge. Det afføder en 

række samtaler mellem lærerne individuelt og 

uddannelsesleder Annie Christensen.  I foråret 

blev OK13 diskuteret i flere omgange i både MIO 

og i store og små fora.  På Solrød Gymnasium 

blev der taget afsæt i den lokalaftale der lå fra 

den tidligere overenskomst, og der blev arbejdet 

med en model for den tidsregistrering, som 

lærerne skal udføre i skemaprogrammet Lectio.  
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Rektor udtrykte håb om, at tidsregistreringen 

foretages korrekt, og at tidsforbruget kan styres, -

ellers må modellen genovervejes. 

Rektor udtrykte tilfredshed med den nye 

overenskomst. Han mente den gamle ordning var 

for ufleksibel og konservativ. 

Undervisningsministeriet forventer, at kvaliteten 

kan højnes og holder fokus på flg områder:  

Mindre frafald, 

Fagligt løft af elever 

Studenternes videreuddannelse 

Kvaliteten i undervisningen = eleverne skal have 

mere tid med lærerne. 

Rektor vurderede, at der er en afventende 

stemning på skolen.  Der bliver behov for at gøre 

status efter et helt skoleår og behov for at 

genskabe trygheden.  

 

DS var ikke enig i rektors vurderinger af OK 13 og 

udtrykte lærernes oplevelse af sagen: 

Lærerne er usikre på, hvad opgaveporteføljen 

omfatter og hvor meget tid, de forventes at 

bruge på opgaverne. Fx er der usikkerhed om 

timebehovet til eksamen i slutningen af året. 

Lærerne mener ikke, at merarbejde kan undgås, 

og de har svært ved at gennemskue, hvor 

aldersreduktionen og afspadseringen bliver af. 

De er generet af en ulige arbejdsfordeling mellem 

semestrene. Nogen har en høj ugentlig 

arbejdstid, andre mindre. Lærerne er forsigtige 

med at tage ekstra opgaver. De er usikre omkring 

opgavefordelingen på fag. 

Rektor forklarede at OK13 også havde affødt 

forskellige løsningsforslag blandt rektorer: Nogle 

rektorer mener, at lønforhøjelsen på 6 % skal 

løbes ind gennem en produktivitetsstigning og at 

de fremtidige, udmeldte reduktioner i 

taxametrene må fremtvinge besparelser eller 

ændringer i den måde, tingene gøres på.  

DS pointerede, at den interkollegiale stemning er 

forværret. Der er kontrol med medarbejdernes 

timeforbrug. Hvordan kan lærerne bevare 

engagementet? 

KSJ spurgte, om lærerne havde ideer til 

forbedring af samarbejdet? 

DS svarede, at engagementet kommer gennem 

samarbejdet med kolleger, men der mangler en 

grundlæggende gennemskuelighed i 

forventningerne.  

KS mente, at der nok var en masse usikkerhed, 

som ville blive mindre efter et par år. 

FLO udtrykte kendskab til stemninger og 

bekymringer blandt lærere. Han mente, at mange 

lærere er drevet af at gøre noget sjovt med deres 

klasser, de virker næsten som selvstændigt 

erhvervsdrivende.  Han fandt det vigtig, at skabe 

transparens i systemet. 

KSJ sagde, at der er tale om en voldsom 

forandring af arbejdskulturen i skoleverdenen, en 

krævende ændring for både ledelse og lærere. 

Transparens er vigtig, så alle kender 

konditionerne. Gamle samarbejdsformer afløses 

af nye samarbejdsformer.  

DS lagde vægt på, at skolens ledelse skal kæmpe 

for at fastholde ressourcen 

KSJ afsluttede debatten med flg. bemærkninger: 

”Det er typisk for vidensarbejdspladser, at man 

får tildelt en opgave, og så løser man den 

indenfor den eksisterende tid. Der udvikler sig 

nok hen ad vejen andre og bedre systemer for 

tilrettelæggelse af arbejdet end tidsregistrering”.  

KSJ takkede for debatten om OK13. 
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Ad 9. Vedtægtsændringer og ny 

forretningsorden. Der er kommet en 

standardvedtægt for gymnasiebestyrelser, som vi 

er forpligtet til at følge, og som følge heraf skal 

der ligeledes vedtages en ny forretningsorden.  

KSJ slog fast at bestyrelsen var beslutningsdygtig. 

Det fremlagte forslag indeholdt kun få 

indholdsmæssige ændringer, herunder en 

ophævelse af 70-årsreglen og en klarere 

beskrivelse af relationen mellem bestyrelse og 

daglig ledelse. 

Nye vedtægter blev vedtaget og underskrives på 

næste bestyrelsesmøde 

Forretningsordenen blev vedtaget med en 

præcisering af, at bestyrelsen bemyndiger rektor 

til at ansætte og afskedige personale.  

 

Ad 10. Fastlæggelse af kapacitet for skoleåret 

2014/15. Rektor melder til region Sjælland, at 

Solrød Gymnasium har kapacitet til 8 STX-klasser 

og 2 HF-klasser i det kommende skoleår, dvs 280 

elever. 

Det blev vedtaget. 

 

Ad 11. Udbud af næste skoleårs studieretninger.  

Rektor forklarede at udbuddet af studieretninger 

for næste skoleår er det samme som for i år. 

Ad 12. Evt. Der var ingen bemærkninger til 

punktet. 

Formanden takkede for et godt møde 

Kim Sunesen forlader gymnasiebestyrelsen, fordi 

han bliver viceborgmester i den nye konstitution 

for byrådet i Solrød Kommune. 

Naima Simring har meddelt at hun forlader 

gymnasiebestyrelsen.  

Ref. HC 

 

 


