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Bestyrelsesmøde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Henriette Selck (HS), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO), Ellen Thomsen (ET), Amalie 

Olsson (AO), Rikke Nielsen (RN), Christina Tornquist (CT), Trine Pedersen (TP).  

 

Afbud fra: Bo Nygaard Larsen (BNL) 

Referent: Annie Christensen (AC) 

Mødet blev ledet af Finn Løbner-Olesen, der har siddet 2 perioder som næstformand, og som er den 

eneste der ikke er nyt medlem i bestyrelsen.  Mødet blev indledt med en kort præsentation. 

 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

 

2. Konstituering af bestyrelsen 

Siden sidste møde er nye medlemmer blevet valgt/udpeget. Efter konstituering skal bestyrelsen 

selvsupplere sig med et enkelt medlem, der skal have erfaring fra erhvervslivet.  

Formand: Henriette Selck blev indstillet og valgt som formand. HS er lektor på RUC og repræsentant 

for det aftagende system. 

Næstformand: Finn Løbner-Olesen genopstillede og blev valgt. FLO er skoleleder på 

Uglegårdsskolen. 

Som repræsentant for erhvervslivet foreslog rektor Erik Vejlebo, der er direktør i Danske bank i 

Solrød. Det blev vedtaget. 

Repræsentant fra byrådet: Bo Nygaard Larsen (BNL) der sidder i byrådet for partiet Venstre. 

Repræsentant fra regionen: Ellen Thomsen der sidder i regionsrådet for partiet Dansk Folkeparti. 

Fra elevrådet: Amalie Olsson 2x er næstformand i elevrådet og sidder med stemmeret og Rikke 

Nielsen 2b, formand i elevrådet. Fra personalet er der blevet valgt 2 lærere Trine Pedersen (med 

stemmeret) og Christina Tornquist. 

Desuden er rektor Bjarne Thams sekretær i bestyrelsen. 

 

3. Den nye bestyrelse – præsentation og forventningsafstemning 

Bj: vi har normalt 4 møder september, december (budget), marts (årsrapport) og juni. Alle møder er 

i tidsrummet kl 17-20.00. Meld gerne afbud, hvis I ikke kan blive til spisningen bagefter. Bestyrelsen 

inviterer af og til lærere, revisor eller andre i forhold til dagens tema. Bestyrelsen er velkomne til at 

deltage i andre arrangementer på skolen her under dimission og sommerfrokost.  

TP: Vi vil gerne have dagsorden og bilag 14 dage før, så vi kan holde formøder med hele 

personalegruppen. Der har været stor interesse. 

BJ: der kan være interne arbejdspapirer som ikke skal udenfor bestyrelsen og det er ikke altid muligt 

med 14 dage, men vi kan forsøge at tilstræbe det.  Formandens erfaring er at selv en uge kan være 

svært at overholde. Hvis bestyrelsen mener, der har været for kort tid, vil vi også kunne tage 

punkter op igen.   

 

Snitfladen mellem bestyrelse og MIO (medarbejder indflydelsesorganet) blev drøftet. 

FLO: de personalemæssige forhold blander vi os ikke meget i, vi orienteres af rektor.  Og bestyrelsen 

arbejder mest med retningslinjer i forhold til snitfladen mellem bestyrelsen og rektor. Et eksempel 

kunne være lånoptagning: Bestyrelsen orienteres om lånemuligheder og laver en indstilling, og 

resten overdrages til rektor inden for nogle rammer. Evt. er formandskabet inde over inden den 

endelige beslutning. 
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Formandskabets rolle blev diskuteret. 

FLO: Resultatlønskontrakten gennemgås i detaljer af formandsskabet, der giver en indstilling til 

målopfyldelse der fremlægges for bestyrelsen. 

Bj: meget lidt besluttes i formandsskabet, men jeg er glad for at kunne sparre med dem, og 

orienterer formanden når der er særlige hændelser.  

 

4. Godkendelse af referatet fra sidste møde: godkendt. 

 

5. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde:   

Bj omdelte skrivelsen fra undervisningsministeriet.  

Undervisningsministeriet kvitterer for modtagelse af årsrapporten og skriver at det fremgår af 

revisors påtegning, at revisionen ikke har givet anledning til forbehold.  Årsrapporter kan findes i 

regnskabsportalen.dk 

 

6. Orientering og meddelelser 

• Formanden: intet. 

• Rektor: De skr. eksamener slutter den 4.juni, og sidste eksamensdag er onsdag den 25. juni.  

Der er 3 lærere der går på pension til sommer og en til jul. 4 lærere forlader os, hvoraf den ene 

er blevet vicerektor på Køge Private Realskole. 

Vi har travlt med ansættelser af dels interne vikarer og dels eksterne lærere – der skal skrives ca 

15 nye kontrakter. Vi mangler et par ansættelser endnu specielt i mat. 

Vi har ansat en ekstra uddannelsesleder siden sidst. Vil gerne klare nogle opgaver bedre 

(pressekontrakt, pædagogisk udvikling)og tage os af nye områder. Ansættelsen passer også godt 

med kønskvoteringen (2 kvinder, 3 mænd). 

Vi har ca 85 lærere ansat og ca. 20 andre stillinger. 

Bestyrelsen får en invitation til dimissionen fredag den 25.juni kl.10 med efterfølgende frokost. 

• Elevråd: Vi bestræber os på større åbenhed og mere kommunikation.  

 

7. Status på økonomi 

• Bilag 1-3.06.14 (Statusrapport) 

• Bilag 2-3.06.14 (Likviditetsbudget) 

 

Likviditetsbudget: 

De store udsving i likviditet skyldes primært renovering af A-fløjen, der nedbringer likviditeten i aug-

sept. Likviditeten i december forventes at være nede på 6 mio. kr. Vi vil gerne have en likviditet på 

mindst 7,7 mio., så det passer med tilskuddet, og som minimum skal vi kunne betale lønninger. Ikke 

alle investeringer kan ses i regnskabet, fordi de afskrives over mange år, men det vil fremgå af 

likviditeten. 

 

Statusrapport for resultatet:  

Bj: I skal fokusere på de sidste 2 kolonner, hvoraf det fremgår at halvårsresultatet ser lidt 

bekymrende ud. Det mere præcise billede får vi på næste møde med det reviderede budget. 

Undervisningens gennemførelse holder sig ikke indenfor det budgetterede. Udgiften dækker især 

lærerlønninger (inkl. vikarer), men også undervisningsmidler, lærerdeltagelse på elevernes 

studierejser, efteruddannelse og teaterkoncert. Vi er glade for at de nye klasser er fyldte, men vi har 

stadig en dyr årgang, der skal køres igennem – i den kommende 2.g sidder alt for få elever. 
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Bj: vi gør nogle tiltag i forhold til at udskyde udgifter og finde besparelser. 

FLO: Bestyrelsen ser gerne, at der ikke er underskud den 31.12.2014. 

 

Ud over en uddybning af tallene fra statusrapporten samt et revideret budget blev det aftalt at Bj til 

næste møde skulle lave et forslag til indsatsområder, der kan beskrive, hvordan vi når i mål uden 

underskud.  

 

8. Skoleåret 2014/2015 

Der orienteres om det kommende skoleår.  

 

Resten af A-fløj renoveres i sommerferien, herefter mangler kun administration og lærerværelse. 

 

Vi vil intensivere arbejdet med den pædagogiske udvikling. I stedet for at have nogle dage 

arrangeret af Pædagogisk udvalg og separate pædagogisk rådsmøder bruges ressourcerne til PRUF 

møder (pædagogisk råd og udviklingsforum), hvor vi ud fra en fælles målsætning igangsætter 

udviklingsarbejder, der bliver omdrejningspunktet for årets møder med alle lærere. Der afsættes 

også tid til egentlige Pædagogisk Råd punkter, men tanken er at gøre møderne mere spændende og 

bruge ressourcerne bedst. Der skal desuden være flere personalemøder, hvor ledelsen møder hele 

personalet. 

 

Vi har holdt samtaler (GRUS) med næsten alle faggrupper i dette forår, og det har været meget 

spændende, i efteråret fortsættes med MUS-samtaler. Vi har talt om en mere fast fordeling af 

personalet i ledelsen, så der er en nærmeste leder. 

 

Vi fortsætter rammeforsøg i hf omkring Ks-faget (re, sa, hi). Her rykkes ks-timer til 2.hf, så timerne 

samles, og eleverne er mere modne til sådan et tværfagligt fag. Desuden fortsættes med næsten 

lektiefrihed på hf. Læreplanen skal stadig følges, men målet kan nås på flere møder.  

Elevrådet udtrykte bekymring for om hf-eleverne, når hvad de skal. Men de kunne fortælle, at hf-

eleverne er glade for den ordning, og de har mere overskud i timerne. I stx klasser kan eleverne af 

og til føle, at det er en ulempe at have læst. 

FLO: lektiefrihed er også et stort emne i folkeskolen - med mange forskellige holdninger. 

CT: vi kunne godt arbejde med lektiefrihed ind i mellem på stx for at arbejde metodisk med 

lektielæsning. Som lærer ser men de problemer, de har ved at læse selv. 

Bj: der er fortsat skriftlige opgaver, der laves derhjemme, men her arbejdes der også på at mere 

lægges i arbejdet herovre. Det gælder ikke kun på hf. Der er lagt flere moduler på fagene, så der 

arbejdes med skriftligheden i timerne. Det betyder også at vi skal arbejde med rette strategier. Når 

lærerne har mere tid sammen med eleverne, skal man finde bedre måder at rette på.  

Elevrådet: nogle lærere retter alt for detaljeret, det er ofte bedre når lærerne går rundt og spørger 

ind til rettelser, mens eleverne læser/regner. 

 

9. Arbejdspladsvurdering (APV) 

På skolen er der i foråret gennemført en APV. Resultaterne herfra har været til grundig drøftelse i 

samarbejdsudvalget, og der afholdes personalemøde om APV´en d. 2. juni. Der orienteres om 

forløbet med behandlingen af APV´en og de foreløbige tiltag i denne forbindelse. 

 

Der er blevet arbejdet intens med resultaterne i MIO. Det har været på i 4 møder. 
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Det der ikke er kommet ud med en god score er tillid mellem lærere og ledelse, belønning i 

arbejdet, retfærdig fordeling af opgaver og social støtte. 

Vi har haft et personalemøde med gruppearbejder for at få afdækket, hvad der gemmer sig bag 

resultaterne, og hvordan vi handler på dem.  

Ledelsen har i dag taget hul på gruppernes tilbagemelding, og hvad vi vil gøre. Det vil vi tage med i 

MIO, og vi forventer en ongoing proces med MIO og personalemøder. 

Formanden HS: mit fokus er, at der har været en undersøgelse, at man adresserer disse ting og at I 

kommer videre. Det er for mig det væsentligste. De mere specifikke dagligdags ting ligger udenfor 

bestyrelsens område. Jeg oplever, der tages hånd om sagen, og det er særdeles positivt. 

 

10. Politikker og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelse og ledelse 

Bestyrelsen skal godkende politik og måltal for den kønsmæssige sammensætning af bestyrelse og 

ledelse. Dette fremgår af bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. … Bekendtgørelsen kan ses på: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146131  

• Bilag 3-3.06.14 (Politikker og måltal for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 

 

Bjarnes bilag blev godkendt og sendes ind. 

Forholdet 3:2 (3 mænd) både i bestyrelsen og i ledelsen. Medarbejder- og elevrepræsentanter skal 

ikke tælles med. 

Bekendtgørelsen forskriver, at man skal gøre den overvejelse, men de valgte skal have den fornødne 

kompetence. 

I lærerkollegiet og blandt eleverne er forholdet omvendt.  

 

11. Temaer til det kommende skoleårs bestyrelsesarbejde: 

•••• Strategi for rekruttering.  

•••• APV og arbejdet omkring den. 

•••• Pædagogisk udvikling og PRUF. 

•••• Målsætning og handleplan. 

 

Formandsskabet og rektor kommer med et forslag til placering på møderne.  

 

12. Mødedatoer i det kommende skoleår 

• Sep:  to 11. 9 kl. 17. 

• Dec:  on 10.12. 

• Ultimo Marts: (måske ma 23.3).   

• Juni:  

 

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

Referat kan lægges på nettet en uge efter, det er udsendt til høring, hvis der ikke r rettelser. 

 

14. Evt. 

Formanden HS: er der gjort nogle undervisningsmæssige tiltag så de nye B-fløjs lokaler udnyttes? 

 


