
 

Bestyrelsesmøde tirsdag den 4. december 2012 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Bjarne Thams (Bj), Pia Dyrberg (PD), Naima Simring (NS), Finn 

Løbner-Olesen (FLO), Jimmy Zimmermann (JZ), Harun Muharemovic (HM), Mette Koustrup Solgaard (MP), 

Niels Dreyer Sørensen (DS). 

Under behandlingen af punkt 8 var der 3 studievejledere til stede: Jens Sund, Lisbet Linde og Lotte 

Raaschou 

Afbud fra: Kim Sunesen (KS). 

Referent: Annie Christensen (AC) 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

2. Godkendelse af referat: godkendt. 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 

Formanden oplyste at elevrådets ønske om fortsat at være indsatsområde var blevet modtaget positivt og 

indgik i resultatlønskontrakten.   

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden (KSJ) orienterede om en spørgeskemaundersøgelse foretaget af GBF for at tage 

temperaturen på bestyrelsesarbejdet. Generelt positive tilbagemeldinger, men en del mener, at 

der er lidt for snævre rammer i selvejet (ca halvdelen mener, der er for meget styring fra 

ministeriet).  Se GBF’s analyse: 

http://www.gymbf.dk/media/34921/Rapport%20GBFs%20webanalyse%202012-version-

6%20(7).pdf. 

• Rektor (Bj):   

Skolen har haft en god tur til Amsterdam med et godt program og et stort udbytte. 

En engelsklærer har i 6 uger byttet job med en kollega fra et gymnasium med væsentligt mere udsatte 

unge i New York. Vi håber på, der kommer flere udvekslingsbesøg - også med elever. 

I B-fløjen er 1.del taget i brug (ombygningen). Tilbygningen er lidt forsinket, men vi håber, det hele er 

klart til orienteringsaften 22.1.  

Vi har haft Gallaaften, fællesarrangement om stress, og et fællesarrangement om det amerikanske valg 

(med overnatning af ca 100 elever for at følge valget). Elevrådet har stået for en debataften med 

tidsskriftet Ræson. 

5. Budgetopfølgning og status på økonomi 

• Bilag 1a-04.12.12 (statusrapport) 

• Bilag 1b-04.12.12 (likviditetsbudget) 

 

Bj orienterede: Vi forventer, at vi får knap 2 mio. kr. i overskud. Vores likviditet er blevet noget mindre pga. 

byggeriet, men vi har dog stadig 8 mio. kr. ved årets udgang. 

6. Budget 2013 

• Bilag 2-04.12.12 (budget 2013) 

 

KSJ: I budgettet for 2013 er der indregnet udgifter til investeringer i belysning, renovation af 

ventilationssystem og udbygning af kantinen. De bygningsmæssige forbedringer er tidligere drøftet i 



 

bestyrelsen, herunder forslag til energibesparende tiltag.  Under behandling af budgettet for 2013 og af det 

flerårige budget (næste punkt) drøfter vi de foreslåede investeringer og beslutter de økonomiske rammer.  

Bj orienterede:  

• Det er indregnet i budgettet, at vi skal optage et lån for at finansiere de nye projekter. 

• Selvom vi ikke længere får de særlige tilskud, regner vi med et overskud på omkring en mio. kr. 

• De benyttede takster ændres nok lidt, da vi har fået en foreløbig udmelding på en lille 

nedskæring i 2 af taxametrene. 

• Udgiften til Gymnasiefællesskabet er på ca. 1 mio. kr., men vi får meget for pengene. Der er 12 

gymnasier med og 3 mere efter jul. 

Bestyrelsen vedtog budgettet for 2013. 

NS så gerne en yderligere orientering omkring samarbejdet med Gymnasiefællesskabet. Det vil blive taget 

op på et senere møde. 

7. Flerårigt budget 

Der fremlægges et budget for de kommende 4 år. Samtidig ønskes investeringer i bygningen for de 

kommende år drøftet. Ideer til bygningstiltag og forbedringer fremgår af de vedlagte bilag. Der foreslås 

bl.a. en udbygning af fællesområder som kræver ekstra belåning. På mødet præsenteres en mulig løsning 

for en ombygning af kantineområdet. Bestyrelsen bedes tage stilling til, om der skal arbejdes videre med 

disse forslag. 

• Bilag 3-04.12.12 (budget 2013-2016) 

• Bilag 4-04.12.12 (præmisser for flerårigt budget) 

• Bilag 5-04.12.12 (oversigtsplan for vedligehold og udbygning) 

• Bilag 6-04.12.12 (motivering for udbygning i fællesområder) 

Bj orienterede om budget: 

Vi har indregnet i det flerårige budget, at vi, hvis vi går ud i nye projekter, skal ud at låne flere penge. 

Det flerårige budget ser fornuftigt ud – selvom det i 2016 vil kunne mærkes, hvis taxametrene beskæres, 

som det foreløbigt er udmeldt. Vi tror på, det kan hænge sammen, og vi kan stille og roligt tilpasse 

budgetterne, hvis der bliver behov for stramninger. 

Bj gennemgik de foreslåede projekter: 

Renovationsprojekter i A-fløjen: Ventilation, belysning og loft, vinduesbånd. Gennemførelsen vil blive 

fordelt på sommerferierne 2013 og 2014. 

Solcelleanlæg er ikke lige så god en løsning som tidligere pga. ændrede regler, hvor overskudskapaciteten 

ikke kan sælges for samme høje pris. Så tilbagekøbstiden bliver 15 år, hvis vi tager hele fladen til 4 mio. kr. 

Hvis vi nøjes med løsningen til 2 mio. kr., kan vi bedre selv bruge strømmen, og der bliver en kortere 

tilbagebetalingstid. Det holder i ca. 20 år. Ud over det økonomiske aspekt vil det være godt for vores image 

og vi kan også bruge det i undervisningen. 

Bestyrelsen tiltrådte, at skolen får lavet de påkrævede projekter i A-fløjen og at der arbejdes videre med 

solcelleprojektet. 



 

Bj udleverede et ekstra bilag med en ideskitse til en kantineudvidelse, men understregede at det kun er en 

skitse. Der er intet besluttet endnu, men tankerne er: Studieplan udvides med 300 m
2
, og scenen kunne 

placeres i den anden ende. Vi vil så få et rum, der bedre understøtter fællesarrangementer. Vi kan samle 

alle eleverne og lukke lidt af. På 1.sal skal der være en multisal på ca. 200 m
2
 til idræt, dans, musik mm og 

det vil være velegnet til skriftlig eksamen. 

Bestyrelsen kommenterede oplægget og godkendte at der arbejdes videre med skitsen. Nu skal lærere og 

elever inddrages i processen. 

Hvis der skal lånes til renovation og udbygning samlet, taler vi om 17-20 mio. kr., hvor vi har indregnet de 

17 mio. kr. i det flerårige budget.  

Det blev besluttet, at der kan lånes til vedligeholdelsesprojektet i A-fløjen. Bj vurderer sammen med 

formandskabet, om det vil være hensigtsmæssigt at låne til hele projektet inkl. kantineudbygning på en 

gang. Ved beslutning om låntagning udover lån til A-fløjen  vil bestyrelsen blive inddraget, ligesom 

bestyrelsen vil blive informeret hvis der sker væsentlige ændringer i  forudsætningerne.     

8. Studievejledning og overgang til videregående uddannelse 

Studievejledningen på skolen og overgangen til videregående uddannelse drøftes. På mødet deltager 

repræsentanter for studievejledningen, som vil orientere om deres funktioner, aktuelle udfordringer og 

grænsefladen til Studievalg Sjælland. Studievalg Sjælland har opgaven med at vejlede vores elever til 

videregående uddannelser. 

• Bilag 7-04.12.12 (4.g undersøgelse) 

 

Studievejlederne orienterede om deres arbejde, hvor de hver har et antal klasser, de tager sig af: 

I 1.g og 1.hf består vejledningen af en introduktion og herefter introsamtaler med den enkelte elev, hvor 

der spørges godt ind til alle forhold, bl.a. skoleerfaringer og eventuel mobning. Det er tidligt i forløbet, men 

der vil være nogle elever, man tidligt kan notere, er frafaldstruet. Senere er der vejledning omkring 

studieretningsvalg og valgfag. Det er både kollektiv og individuel vejledning. Der er et godt samarbejde med 

lærerteamet omkring eleverne, og studievejlederne deltager på lærerforsamlingsmøder og hører om den 

enkelte elev og klassens trivsel. Elevernes trivsel er afgørende for at de klarer sig igennem. I 2.g er der 

specielt vejledning omkring valgfag, og alle årene tilbydes eleverne samtaler efter behov. 

Den første mundtlige fraværssamtale varetages af studievejlederne, der kan hjælpe eleverne med at skabe 

struktur på deres tid, hvis de ikke er så gymnasie- og studieparate, som det forventes. Der er flere elever 

med store problemer (stress, depressioner, spiseforstyrrelse), hvor studievejlederne har lange samtaler og 

følger op, hvis eleverne henvises til skolepsykolog. 

De eksterne vejledere er selvfølgelig ikke lige så tæt på eleverne, men med de givne præmisser, går det 

godt. Martin Winther fra UU (ungdommens uddannelsesvejledning) har kontor og træffetid på skolen. Han 

er med ved udslusning. Peter Thystrup fra Studievalg Sjælland vejleder til de videregående uddannelser, 

han har også kontor her og træffetid. 

NS ville gerne høre mere om Studievalg Sjællands fokusgruppeinterview og drengeprojekt. 



 

Endelig vil der som noget nyt blive tilbudt en mentorordning på initiativ af eleverne. 2.-3.g. elever med 

overskud kan hjælpe elever med faglige problemer, men også strukturproblemer.  

Formanden takkede for orienteringen.  Bestyrelsen havde fået et indtryk af en velfungerende 

studievejledning. 

Det blev efterfølgende foreslået  at 4. G-undersøgelsen  suppleres af  registerbaseret statistik over 

elevernes veje efter dimission fra SG.  

9. Fastlæggelse af kapacitet for skoleåret 2013/2014 

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

indstilles til bestyrelsen, at vi optager 280 elever, svarende til 10 klasser (formodentlig fordelt på 9 stx-

klasser og 1 hf-klasse).  

Bestyrelsen tiltrådte forslaget. 

10. Udbud af næste skoleårs studieretninger 

Der orienteres om næste skoleårs udbud af studieretninger. Efter behandling i pædagogisk råd har vi 

vedtaget at justere udbuddet en smule.    

• Bilag 8-4.12.12 (studieretningsudbud 2013/2014) 

Der blev omdelt et ekstra bilag for at tydeliggøre  ændringen fra sidste år. 

Bj orienterede: Det er svært at skære meget, da nogle studieretninger er obligatoriske. Men vi fjerner de 

ikke-obligatoriske, hvor der kun har været få tilmeldinger. Vi vil prøve noget nyt med faget geovidenskab, 

selvom den studieretning måske også bliver svær at oprette.  

Vi prøver også en kombination med matematik A og tysk eller fransk på A-niveau. 

Vi vil til orienteringsaften prøve at tydeliggøre studieretningernes profil.  

 

Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte 

Referatet 

 

Evt. 

Elevrådet (JZ og HM) orienterede kort om arbejdet efter hyttetur: 

• Mentorordning 

• Lærer-elev forhold 

• Svømmeudvalg, blufærdighedsproblemet.  

• Eget budget. 

• 4 elever samarbejder med introudvalget om næste års introdage for nye elever. 

• Elevrådet står næsten selv for morgensamlingen. 

• Der er ca 60 elever med og heraf er ca 35 ret aktive. 

 

 PD bad om at de udleverede bilag bliver sendt elektronisk  sammen med referatet. 


