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Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 7. december 2011 kl. 17.00 på Solrød 

Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Pia Dyrberg (PD), Sandra Christensen (SC), Simone Bang (SB), Bjarne 

Thams (Bj), Finn Løbner Olesen (FLO), Niels Dreyer Sørensen (DS), Naima Simring (NS), Kim Sunesen (KS), 

Mette Koustrup Solvang (MP). 

Ref: Annie Christensen (AC) 

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Godkendelse af referat: Godkendt 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: Intet.  

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden: 
Den nye bemyndigelse til resultatlønskontrakt er netop kommet fra Kvalitets og Tilsynsstyrelsen. Der er 
ikke de store overraskelser i denne, så vi kan uden videre holde fast i det, vi besluttede på sidste møde 
indenfor disse rammer. Den mest markante forskel ses side 3, hvor den økonomiske ramme nu 
udmeldes som en basisramme og en ekstra ramme, men samlet set er den økonomiske ramme 
uændret. 
Det er ikke længere obligatorisk med en resultatlønskontrakt, men da kontrakten fungerer som et godt 
instrument i denne Bestyrelse, er Bestyrelsen indstillet på at fortsætte arbejdet med kontrakten 
KSJ, NS og KS orienterede om Region Sjællands og Kommunernes Kontaktråds fælles indsats på 
uddannelsesområdet ”Kompetenceparat 2020”.    

• Rektor: 
o En rapport fra studieturen til Kina er rundsendt – det var en stor oplevelse. 
o Det fleksible klasseloft gennemføres (28 i gennemsnit), men vi kender ikke detaljerne. Vores elevtal 

passer lige nu på nær 1 elev med de 28 i gennemsnit, men ved skolestart var der flere. Vi kan være 
nødt til at oprette en klasse mere fra start og så have lidt små klasser senere. Det er et problem, hvis 
vi ikke har kapaciteten og derfor må undervise senere på dagen eller leje ekstra lokaler. 
Lærerne i Bestyrelsen tilkendegav at de er glade for de små klasser, men de håber taxameteret 
følger med, og tror også på at man kan fastholde flere elever og på den måde få flere penge.  

o Byggeprojektet i B-fløjen (naturvidenskabsfløjen) er i fuld gang og udbydes efter jul. Bestyrelsen kan 
se tegninger næste gang, men det drejer sig om gennemgribende renovering, ventilation og også 
udvidelse. 
Vi har ansøgt om yderligere midler (ud over de 2,4 mio. kr. til B-fløjen), men det er usikkert, om vi 
kan komme i betragtning. Puljen er egentlig kun beregnet til nye projekter, men tidligere blev der 
sagt, vi godt kunne søge til E-fløjen og B-fløjen. 
DS gav udtryk for tilfredshed med planerne, men det kræver et større planlægningsarbejde at sikre 
undervisningens gennemførelse undervejs. Projektet anslås til en samlet pris på ca. 10 mio. 
Bestyrelsen vil gerne se både tegninger og tidsplan på næste møde. 

o Der skrives lige nu SRP i 3.g og snart starter studieretningerne i 1.g.  
o Vi skal ansætte en række vikarer pga. barselsorlov i fagene spansk, fransk , oldtidskundskab, 

samfundsfag 
 

5. Budgetopfølgning og status på økonomi 

• Bilag 1-07.12.11 (statusrapport) 

 

Hele årets overskud forventes at være omkring 4 mio. kr. Vi har ikke brugt så meget på bygningen, som 

budgetteret, fordi skolen gennemgående er i god stand.  

Betaling til køb af E-fløj kan man se af likviditetsbudgettet, hvor der er betalt ca. 8 mio. i juli og august. 
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Meget fin likviditet fortsat. 

Bestyrelsen vurderede at der vil være nogle udsving i disse år med store investeringer i bygningen og  at 

det derfor er vanskeligt at budgettere meget præcist.   Det er således i orden med pæne overskud, idet 

det  også  skal  tages i betragtning  at det går nedad med taxameteret fremover, når tilskud til 

elevstigninger og overgangsordningen bortfalder i 2013. 

6. Budget 2012 

• Bilag 2-07.12.11 (budget 2012) 

 
Skolen har normalt budgetteret konservativt i elevtal og så justeret opad senere. Men som 
følge af udmeldingerne om fleksibelt klasseloft, har vi denne gang taget udgangspunkt i det 
værste scenario med 11 klasser, der ikke er fyldt så godt op, men det giver alligevel flere elever 
sammenlagt. Lærerlønningerne vil blive lidt større med en klasse mere – en klasse svarer til ca. 
2,5 lærerårsværk. 
Under gennemgangen diskuteredes markedsføring – og herunder årsskrifter, tryksager og 

andet materiale til Åbent Hus arrangementer. Der blev taget fat på en diskussion om, hvordan 

vi kan målrette vores indsats mod de elever, der bor i nærheden. Det blev også drøftet hvilken 

soliditet, der skal stræbes efter. Der er ikke en fast tommelfingerregel, men skolens økonomi 

skal kunne klare fremtidige udfordringer.  Derfor har bestyrelsen påbegyndt arbejdet med 

flerårige budgetter. Vores egenkapital bliver omkring 7 mio. kr. ved årsafslutning. Det er et 

pænt niveau, men ikke stort sammenlignet med andre skoler.  

Generelt er holdningen at overskud ikke er et mål i sig selv, men skal bruges til at konsolidere 

og investere, mens indtægter og udgifter skal balancere. 

Budgettet blev vedtaget. 

7. Elevdemokrati på Solrød Gymnasium 

Sandra og Simone indleder en drøftelse af status på elevrådsarbejdet. Der er på det seneste blevet 

arbejdet aktivt for et mere velfungerende elevdemokrati på skolen. Dette har bl.a. medført, at vi nu har 

et seriøst arbejdende elevråd.   

Bilag 3-07.12.11 (elevrådets nye vedtægter) 

Elevrådets medlemmer var meget glade for, at de havde få lov at holde en hyttetursweekend. Det 

havde også virket som god reklame, da de skulle tiltrække nye medlemmer. De kom op på 30 

medlemmer i stedet for 10. De hyggede sig på turen, men arbejdede også meget seriøst med at få lavet 

de af DGS påkrævede vedtægter.  I vedtægterne står der blandt andet, at det ikke længere er et krav 

med 2 medlemmer fra hver klasse. Det er bedst med 2 medlemmer, men svært at gennemføre, da ikke 

alle klasser er interesseret i at deltage. Desuden skal formand og næstformand vælges af hele 

elevrådet, og der er kun en næstformand. Sandra er formand og Simone næstformand (vedtægterne 

ses på skolens hjemmeside). Vedtægterne kan ændres ved næste hyttetur.  

De er nu så mange i elevrådet at de har lavet underudvalg til de vigtigste punkter på deres 

handlingsplan med 5-6 elever i hvert udvalg. Der blev orienteret om arbejdet i hueudvalg, 

svømmeudvalg og udvalg til DGS samarbejde. 

Kontakten fra Elevråd til omverden blev også drøftet: Elevrådets tavle, orientering på morgensamling 
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og hjemmesiden. Lectio er ikke så velegnet til informere fra Elevrådet (drukner i kommentarer), så 

Elevrådet vil satse på Facebookgrupper. 

Bestyrelsen takkede for rapporten og gav udtryk for stor tilfredshed med den flotte indsats og det store 

arbejde der er gjort for at styrke elevdemokratiet.  

8. Fastlæggelse af kapacitet for skoleåret 2012/2013 

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

indstilles til bestyrelsen, at vi optager samme antal elever som i august 2011. Dette svarer til 302 elever. 

Vi mangler at kende præmisser for loftet på 28 elever (se meddelelser), så vi kunne bruge både 10 og 

11 klasser i vores beregning – eller holde fast i det indberettede tal, og så oprette klasser til de elever 

der kommer. 

Bestyrelsen besluttede at fastholde kapaciteten på 303 elever, og hvis der kommer flere, vil skolen evt. 

justere tallet.   

9. Elevernes valg af studieretninger og næste års udbud af studieretninger 

Der orienteres om 1. g´ernes valg af studieretninger og hvilke retninger vi forventer at oprette efter 

nytår. Samtidig orienteres der om næste skoleårs udbud af studieretninger. Efter behandling i 

lærerrådet har vi vedtaget at justere udbuddet en smule.    

• Bilag med studieretningsvalget for årgang 2011 

• Bilag med udbudte studieretninger for årgang 2012. 

Årgang 2011: Vi laver 3 blandede studieretninger. Det er ikke optimalt med blandede 

studieretninger, men det er for at opfylde elevønsker. Det er også lidt dyrere. Der arbejdes på 

at få en fælles studieretningsidentitet, selvom eleverne har et eller 2 fag, der ikke er det 

samme.  

Årgang 2012: Studieretninger oprettes på baggrund af læreres ønsker og en overordnet 

vurdering af hvilke retninger der er bæredygtige. Der er i 2012 tale om et ganske stort udbud. 

SC og SB vurderede at det betyder meget for eleverne, at man har studieretninger at vælge i 

mellem. F.eks. med idræt B, retorik, filosofi, kinesiske områdestudier. Bestyrelsen godkendte 

de udbudte studieretninger.  

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

11. Eventuelt. 

• Næste mødes tema er rekruttering og samarbejde med folkeskole. Det første gode møde om 

samarbejde med folkeskole har netop været afholdt. 

• Teaterkoncert i uge 5 – herunder en gratis forestilling for folkeskoleelever om eftermiddagen. 
Mødedatoer for Bestyrelsen: mødet i marts blev ændret fra torsdag 29.marts til tirsdag 27.marts.  
Planlagte møder i 2012 er således 27.3. og 6.6. 


