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Bestyrelsesmøde onsdag den 10. december 2014 kl. 16.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Bo Nygaard Larsen (BNL), Brian Venneberg (BV), Ellen 
Thomsen (ET), Erik Vejlebo (EV), Christina Tornquist (CT), Trine Pedersen (TP).  
 
Afbud fra: Amalie Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN) 
Referent: Annie Christensen (AC) 
Ud over Bj og AC fra ledelsen var også Allan Simonsen (AS) og Trine Brix (TB) til stede. 
 
Velkommen til Brian Venneberg.  

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Under punkt 6 tilføjes årshjulet og rækkefølgen justeres lidt. 
 

2. Introduktion til Solrød Gymnasium  

De fleste i bestyrelsen er nye som bestyrelsesmedlemmer på Solrød Gymnasium og har derfor et 

begrænset kendskab til skolen. Bjarne vil give en introduktion til SG med evt. mulighed for en 

rundvisning. 

 
Rektor gav blandt andet et indblik i skolens historie og samarbejdet med kommunen. 
Skolens ledelse præsenterede sig. 
 

3. Introduktion til bestyrelsesarbejdet 

Vi får besøg af Jan Magnussen. Jan er mangeårigt medlem og formand for bestyrelsen på Birkerød 

Gymnasium, hf, IB og kostskole. Idet de fleste af os er nye i bestyrelsessammenhæng har Henriette 

bedt Jan Magnussen komme og holde et oplæg omkring bestyrelsesarbejdet i gymnasieskolen og 

hvilken rolle man har som bestyrelsesmedlem. 
 
Jan var med til bestyrelsesseminaret, som HS og Bj deltog i.  
 
Jan delte ud af sine erfaringer omkring bestyrelsesarbejdet, og omdelte en papirudgave af sin 
præsentation. Nedenfor er kun medtaget stikord til noget af det, der blev sagt. 
 
Efter et historisk tilbageblik over de større forandringer de sidste 8 år (selvejereform, den nye 
rektorrolle, OK13 mm), gav han en række gode råd og iagttagelser. Herunder at: 

• Rektor og bestyrelse definerer organisationen. 
• Formanden skal finde en passende rolle og skal sørge for at alle bliver hørt og deltager. 
• Formanden er en vigtig sparringpartner for rektor. 

 
Endvidere blev der lagt vægt på at udefra kommende bestyrelsesmedlemmer ikke kan have den 
indsigt de interne medlemmer i bestyrelsen har, og at bestyrelsen skal fungere som en helhed i den 
overordnede ledelse af gymnasiet. Det er vigtigt for det gode bestyrelsesarbejde at være stort set 
fuldtallige ved alle møder og at bestyrelsesmødet respekteres som et fortroligt rum, og dette skal 
indskærpes overfor alle bestyrelsesmedlemmerne. Referatet bør indeholde oplysninger, der skal 
meldes ud til andre. 
 
Af andre vigtige bestyrelsesopgaver blev følgende diskuteret:  
Gode redskaber til at vurdere skolens kvalitet og økonomi inkluderer Årsrapporten, samt 
budgetopfølgning og kvartalsbalance. Nøgletal over en årrække er værdifulde og herunder 
samarbejdet med revisionen og evt. deltagelse af revisor til at forklare tal fra årsrapporten. 
Strategi og målsætning skal der afsættes god tid af til evt. ved et årligt strategiseminar. Bestyrelen 
besluttede at undersøge muligheden for at afholde et strategiseminar.  
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Endvidere var der opbakning til igangsættelse af et ugentligt nyhedsbrev  
 
Resultatlønskontrakter: Efter et strategiseminar laves et udkast til en resultatlønskontrakt. Jan er 
ikke enig med ministeriets krav til åbenhed omkring resultatlønskontrakter. Det er uheldigt, hvis der 
tolkes for meget på det uskrevne i kontrakten. Formand og næstformand laver en indstilling til 
bestyrelsen efter at formandskabet har fået en grundig gennemgang af rapporten.  

 

4. Konstituering af bestyrelsen 

Efter Finn Løbner Olesens udtræden af bestyrelsen skal der vælges en ny næstformand til 

bestyrelsen. 

 
Brian Venneberg blev valgt som ny næstformand. 
 

5. Godkendelse af referat 

Godkendt. 
 

6. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Der er rundsendt et bilag fra Bj og HS med et årshjul for bestyrelsesmøderne. 

 

Ud fra årshjulet bliver de planlagte møder i 2015: 
Onsdag den 18.marts (årsrapport, flerårigt budget, søgetal og tema) 
Torsdag den 4. juni (næste skoleår, indsatsområder i kommende resultatlønskontrakt, mødeplan, 
tema). 
Torsdag 10. september (kapacitet, rapportering resultatløn, tema)  
Onsdag 9. december (budget, udbud af studieretninger, tema) 
 
Det blev aftalt at møderne kan starte kl.16, og at der eventuelt kan lægges et længere strategimøde 
ultimo maj eller primo juni (så junimødet indgår). 
HS overvejer at ændre datoen i juni og måske også december (evt. med en Doodle), da ET allerede 
nu må melde afbud til i hvert fald juni-mødet. 

 

7. TEMA: Rekruttering 

Mødets tema er elevrekruttering. Skolens ledelse deltager – se: 

http://www.solgym.dk/index.php/om-sg/ansatte/ledelse. Som oplæg til drøftelse orienterer ledelsen 

om strategi, den aktuelle indsats mhp. elevrekruttering samt de udfordringer skolen fremadrettet 

står overfor med udgangspunkt i årgangsprognoser og den aktuelle politiske dagsorden. 

• Bilag 1-10.12.14 (årshjul) 

• Bilag 2-10.12.14 (lineær mediesynergi) 

• Bilag 3-10.12.14 (pressestrategi) 

• Bilag 4-10.12.14 (sydkysten artikel) 

 

Bj lagde ud med elevprognosen, han lavede for nogle år siden, for at vise hvilke udfordringer vi står 
overfor. BV mente at tallene er lidt bedre nu, der er kommet en del tilflyttere til vort område. 
Hvis en større andel søgte stx kunne det opveje lavere årgange, men der er politisk pres for at de 
ikke skal gå i det almene gymnasium men i stedet vælge erhvervsuddannelser. 
Karaktergennemsnittet i serviceeftersynet kan også få betydning.  
Rekruttering afhænger af at vi konstant er et godt og attraktivt gymnasium. 
 
TB gennemgik pressedækning og strategi (se også bilag) og forskellige tiltag blev diskuteret. 
 
Bestyrelsen vil gerne løbende informeres om hvilke tiltag der bliver foretaget og nye ideer, således 
at de kan følge og bidrage til indsatsen. 
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Bj rundsendte 2 bilag fra HC vedrørende brobygning og uddannelsesarrangementer. 
 
HS: Hvordan tager vi det videre, opsummering: 

• Roadshows 
• Eleverne skal komme her til undervisning, talentklub 
• få lavet et idekatalog, få input fra lærere og fra åbent hus. 

 
Bestyrelsen skal løbende orienteres. 
 

8. Orientering og meddelelser 

• Formanden: HS deltog sammen med Bj i bestyrelsesseminaret, der affødte at Jan kom her. HS 
deltog på en studieretningsdag for alle lærere på SG. BV var med til bestyrelseskonferencen, 
hvor HS måtte melde afbud. Det drejede sig mest om den nye gymnasiereform, og det virker 
som om ministeriet er lidt skarpere i retorikken end ved folkeskolereformen. 

• Rektor: Det 20-årige lån er nu underskrevet, kurserne var med os.  
Vi har modtaget et tilsynsbrev fra ministeriet omkring hf-sidens søgning til videregående 
uddannelse. Ministeriet er tilfreds med vores redegørende, men vil nok holde lidt øje med os.  
Resultatlønskontrakten kan ses under rektor på hjemmesiden. 
Bj viste det fine karaktergennemsnit for 2014. Med et gennemsnit på 7,3 ligger vi over 
landsgennemsnittet og i det absolutte førerfelt i Region Sjælland. 
Rektor orienterede kort om udspillet til den nye gymnasiereform. 

 

9. Budgetopfølgning og status på økonomi 

• Bilag 5-10.12.14 (statusrapport) 

• Bilag 6-10.12.14 (likviditetsbudget) 

 

Statusrapporten: estimatet for året ser langt bedre ud end ved sidste møde. Vi har bremset op en 
række steder, og det slår igennem. 
Likviditetsbudgettet ser også fint ud. Vi har trukket på likviditeten til renoveringen. 
Bestyrelsen var positive overfor udviklingen. 

 

10. Budget 2015 

• Bilag 7-10.12.14 (budget 2015) 

Egenkapitalen startede med at være negativ i åbningsbalancen jan 2007 og er nu på vej mod 9 mio. 
kr. Man kan diskutere om det er en passende størrelse. Det kan få betydning, når vi kommer under 
pres i konkurrencesituationen. 
Taxameteret blev lidt bedre end først beregnet, da vi alligevel fik del i det sociale taxameter. På hf 
har vi 44% frafaldstruede (baseret på afgangskarakterer fra grundskolen) og  43% blev grænsen til 
laveste takst på 4460 kr, og vi har ca 100 årselever på hf. Den beregning gælder for 3 år. Det 
endelige taxameter er dog ikke udmeldt endnu, der kan forekomme mindre justeringer. 
Med det udmeldte budget har vi et spinkelt overskud. 
Bj: det betyder meget for budgettet med rekruttering og frafald.  
HS lagde op til en grundigere analyse af overskud og egenkapital. Vi kunne sammenligne med de 
øvrige gymnasieskoler regnskaber fra regnskabsportalen, og få revisor ud til marts-mødet for bl.a. at 
diskutere dette. Vi må sikre os, at vi er bedre polstrede. 

 

11. Fastlæggelse af kapacitet for skoleåret 2015/2016 

Bestyrelsen skal fastlægge næste skoleårs kapacitet. Kapacitetstallet skal indberettes til regionen. 

Det indstilles til bestyrelsen, at vi optager 280 elever, svarende til 10 klasser (fordelt på 8 stx-klasser 

og 2 hf-klasser). 
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Vi har meldt 10 klasser ind. 
 

12. Udbud af næste skoleårs studieretninger 

Der orienteres om næste skoleårs udbud af studieretninger.  

• Bilag 8-10.12.14 (studieretningsudbud 2015/2016) 

 
AS gennemgik det samlede udbud for 2015-16: 
Mange af studieretningerne har været med i en årrække, og Samf A -engelsk A -mat B er den meste 
populære, hvorimod vi kun har til en halv musikklasse. 
Vi udbyder en ny studieretning med engelsk A- Samf B -Religion B-Biologi B. 
Vi har mange i udbud indenfor sprog, men der er ikke mange ansøgere - i år er der en ny med 
retorik, der tidligere har været på en samfundsvidenskabelig studieretning og som valgfag. 
For at studieretningen oprettes, skal der helst være til en hel klasse, da det er dyrt med blandede 
studieretninger, og det gør det vanskeligere at give klassen en identitet. En række studieretninger 
skal udbydes ifølge stx bekendtgørelsen bl.a. den med 3 sprog, selvom der ikke er ansøgere til den. 
I udbuddet har vi slettet nogle af dem, der ikke har haft ret mange ansøgere. 
Hf klasser organiseres ikke i studieretninger, men vi er på vej med fagpakker på hf, og det minder 
om det. 

 

13. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte: referatet. 
 

14. Eventuelt. 
Det er fint at bilag udsendes løbende, men der blev fremsagt et ønske om at rektor sender en sidste 
mail op til mødet, hvor alle bilag er samlet. 

 


