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Bestyrelsesmøde onsdag den 26. marts 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 
 
Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Bjarne Thams (Bj), Mette Koustrup Solgaard (MP), Finn Løbner-

Olesen (FLO), Christine Claudi (CC), Naima Simring (NS), Harun Muharemovic (HM), Pia Dyrberg (PD), 

Niels Dreyer Sørensen (DS).  

Ved bestyrelsesmødet deltog lektor Henriette Selck, RUC, som er Karens afløser i bestyrelsen udpeget af 

RUC. Revisor Søren Jensen var til stede under punkt 6, årsrapporten. 

Afbud fra: Kim Sunesen (KS) 

Referent: Annie Christensen (AC) 
 

Mødet blev indledt med en orientering om bestyrelsens sammensætning fra næste møde, hvor kun 

næstformanden FLO fortsætter med sikkerhed. Fra byrådet vil det være Bo Nygaard Larsen, fra regionen 

Ellen Thomsen. Repræsentanten fra erhvervslivet skal den kommende bestyrelse selv udpege. 

Henriette Selck er kandidat til formandsposten. 

 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, men rækkefølgen afpasses efter, hvornår revisor Søren 

Jensen kan nå frem. 
 

2. Godkendelse af referat: Godkendt. 
 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: intet. 
 

4. Orientering og meddelelser 
• Formanden: intet. 

• Rektor: Vi laver en skrivestue til elever med skriftligt fravær. Eleverne henvises dertil, hvis de 

ikke afleverer en opgave. Vi tager hul på ordningen nu og evaluerer. Det bliver udenfor 

skoletiden.   
Jeg har været i Hong Kong for at skabe en skolekontakt. Jeg greb chancen for at kunne mødes 

med rektor, da der alligevel opstod et ledigt flysæde i den klasse, der skulle på studietur. Det er 

bedst med personlig kontakt.  
• Elevrepræsentanter: intet. 
• Lærerrepræsentanter: vi har fået lavet en APV om det psykiske arbejdsmiljø. 67 % af personalet 

har besvaret. 
 

5. Status på økonomi 
• Bilag 1-26.03.14 (Statusrapport) 
• Bilag 2-26.03.14 (Likviditetsbudget)  

 
Bj gennemgik bilagene.  

Det skønnede resultat er lidt bedre end forventet.  

 

Likviditet ser passende ud, vi regner med godt 8 mio. kr. ved årets udgang. Renoveringen af A-

projektet fortsætter og vil trække på likviditeten.  

 

6. Årsrapport 2013 
• Bilag 3-26.03.14 (Årsrapport 2013)  
• Bilag 4-26.03.14 (Revisionsprotokollat 2013) 
Årsrapport og revisionsprotokollat fremlægges, drøftes og underskrives. 
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Skolens Revisor Søren Jensen (SJ) løb materialet igennem: 

 

Revisionsprotokollat: 
Revisor Søren Jensen gennemgik revisionsprotokollatet. SJ fremhævede at skolens forvaltning er 

forsvarlig, og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger. 

NS spurgte til bemærkningen i punkt 1.2.2 om kantinen.  

Bj: Vi vil tage fat på, at få kantineregnskabet revideret særskilt. Forskellige modeller for relationen 

mellem skole og kantine har været drøftet. Vi tænker kantinen som en del af skolen, personalet er 

ansat af os. Men kantinen har eget cvr-nummer. 

SJ: Mange steder er kantinen udliciteret, og skolen giver et tilskud. Og nogle steder er det skolen, 

der driver kantinen. 

DS: Vi har haft det oppe i samarbejdsudvalget, hvor jeg foreslog, der også var en kantineforening. 

KSJ bemærkede at der er behov for at klargøre administrationen af kantinen. 

 

SJ konkluderede at påtegningen er så pæn, som den kan være. Og der er ros til skolen for at 

dokumentere og have orden i sagerne. Det er også tydeligt, skolen har en økonomimedarbejder, der 

brænder for det. KSJ udtrykte tilfredshed med den gode kvalitet af skolens administration.  

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet. 

 
Årsrapport: 
SJ gik årsrapporten grundigt igennem og bemærkede herunder at skolen brugte fornuftige og 

redelige regnskabsprincipper, og at konklusionen var så pæn, som den kunne være. 

 

KSJ bemærkede at de faglige og økonomiske resultater for 2013 er tilfredsstillende. Overskuddet er 

ikke stort, men bidrager i lighed med tidligere år til at forbedre soliditeten. Af nøgletallene fremgår 

at skolen drives økonomisk forsvarligt. Forventningerne til de kommende år er at skolen efter nogle 

år med vækst vil have et lidt mindre volumen, og med de varslede nedskæringer på statstilskuddet 

er der fortsat brug for skarpt fokus på økonomien. Med de foretagne investeringer og god 

planlægning har skolen gode forudsætninger for at tilpasse de sig ændrede vilkår.  

 

Bestyrelsen vedtog årsrapporten. 

 

KSJ afrundede med at takke Søren Jensen, og konkluderede at bestyrelsen ”afleverer” en sund 

skole. 

 
7. Flerårigt budget 

Der fremlægges et flerårigt budget til drøftelse 
 
Rektor fremlagde principperne bag udformning af det flerårige budget.  Ud fra hovedparametre 

fremskrives udgifter, og indtægterne beregnes ud fra de af ministeriet udmeldte prognoser for 

taxametertaksterne. Både indtægter og udgifter beregnes ud fra en prognose for antal elever. 

Elevtallet forventes at falde lidt de næste år. 

DS: vi må med det samme sætte fokus på elevoptaget.   

 

KSJ: Bestyrelsen ønsker fortsat, der skal være et lille overskud, så driften hænger sammen og 

økonomien er robust. Det flerårige budget tilsiger at skolen tilpasser forbrug og omkostninger til et 

lidt mindre volumen. 

  

8. Miljø og fællesskab 
Temapunktet for dette møde. Skolemiljøet og fælleskabet på Solrød Gymnasium spiller en stor rolle 
for eleverne. Vi bryster os af, at fællesskabet er noget ganske særligt hos os. Noget der i mange år er 
blevet værdsat af skolens elever og har gjort Solrød Gymnasium til et attraktivt valg for mange. 
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Hvad er der i skolens DNA, som fremmer det gode skolemiljø? Hvordan bevarer vi det mange år ud i 
fremtiden? Elevrepræsentanterne kommer med et kort oplæg til drøftelse. 

 
Elevrådet orienterede: 

På SG har vi en stærk fællesskabsfølelse og der er gang i mange initiativer. Elevrådet har mange 

udvalg, og elevdemokratiet støttes af skolen.  

Elevrådet arbejder med både større og mindre projekter, som f.eks. at få en ekstra vandpost, og et 

pantsystem. De har også en række ønsker herunder flere serviceborde, flere tavler i A-fløjen, en 

vandpost til både kold og varmt og mikroovne til elever. 

Ud over det rigtigt gode arbejde i elevrådet er eleverne med i elevbladet, festudvalg, cafeudvalg, 

opdigtet onsdag (læser og diskuterer bøger), de kedelige kristne m.fl. 

Ud over det faglige er den årlige idrætsdag og teaterkoncerten højdepunkter for eleverne, og de 

mange tilbud gør skolen attraktiv. 

På det sidste har der dog været faldende opbakning til elevrådet, så ledelsen og lærere skal bakke 

op.  

 

Bestyrelsen havde nogle ideer: 

DS: der skal arbejdes mere med demokratiet i dagligdagen, og vi skal have elever med i alle udvalg.  

MP: I skal være synlige visuelt i film og billeder, og de andre elever skal føle, der er en kort 

kommunikationsvej til hele elevrådet. 

HM: Vi besøgte 1.g-erne i starten, så vi er opmærksomme på det, men vi vil følge op på det MP 

siger. 

CC: Vi vil ikke stille os op på morgensamlingen, der afholdes hver fredag, hvis vi ikke har noget på 

hjerte.  

MP: Få skabt traditioner med lidt større events. Fredagscafe kunne også være andet end øl. Måske 

kunne der være ”walk and talk” med elever, man ikke normalt taler med. 

CC: Elevrådet har også tænkt på turneringer – f.eks. spillet sequence. Et andet initiativ kunne være 

eksamenslæsning i grupper.  

PD: Det kunne også være anderledes konkurrencer som ”den gyldne mikrofon”, hvor man skal være 

bedst til at holde tale. 

Bj: der er allerede en række meget faglige tilbud - filosofi, Georg Mohr mm. 

MP: men en større event skal ikke være ekskluderende – idrætsdagen er f.eks. for alle. 

 

Elevrådet takkede for gode input. 

 

KSJ: I løbet af bestyrelsens historie er elevrådet og elevdemokrati blevet styrket meget. Tak for jeres 

oplæg, I gør et meget seriøst arbejde, som fortjener fortsat støtte. 

 

9. Skoleåret 2014/2015 
Der orienteres om søgetallet til det kommende skoleår og evt. konsekvenser af dette. 
 

Bj orienterede: 

Vi har færre ansøgere end sidste år, hvor det gik ekstra godt.  

Vi satser på at oprette 8 stx og 2 hf klasser, og dermed fastholder vi 2 klasser på hf, selvom 

søgningen ellers er faldende generelt for hf. Det er vi glade for. 

Vi har ikke helt til 8 klasser, men vi får flere fra optagelsesprøverne og fordelingsudvalget vil sende 

overskud fra andre gymnasier med os som 2.prioritet. Det er et dilemma med de 7 eller 8 klasser, 

men vi kan sammenlægge til 7 klasser til jul, hvis der er for få elever, og hvis det passer rimeligt med 

studieretningerne.  

 

De mulige årsager til de færre ansøgere blev diskuteret, og hvad vi kunne gøre fremadrettet. I sær 

hvordan vi kan udbygge samarbejdet med folkeskolerne i området.   
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10. Vedtægter og forretningsorden underskrives. 
De blev vedtaget på sidste møde, så de underskrives. 

 

11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte 
Referatet. 

 

12. Eventuelt. 
Karen takkede den afgående Bestyrelse for deres indsats, og gav hvert medlem et ord med på vejen. 

 

Næstformanden, FLO, takkede den afgående formand for det gode arbejde. 

 


