
Bestyrelsesmøde onsdag den 20. marts 2013 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Bjarne Thams (Bj), Pia Dyrberg (PD),  Jimmy Zimmermann (JZ), 

Alexandra Thea Munch (AM), Mette Koustrup Solgaard (MP), Kim Sunesen (KS). 

Under behandlingen af punkt 7 var Linda Søndergaard Pedersen til stede som repræsentant for udvalget 

studieretningsprofilering. 

Afbud fra: Naima Simring (NS), Finn Løbner-Olesen (FLO), Harun Muharemovic (HM), Niels Dreyer Sørensen 

(DS). 

Referent: Annie Christensen (AC) 

Elevrådet vil gerne have lov til deltage med både det nye og det gamle formandskab for elevrådet de 2 

sidste møder. 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 
2. Godkendelse af referat: godkendt. 
3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: Intet. 
4. Orientering og meddelelser 

• Formanden (KSJ): Jeg var til Generalforsamlingen i Gymnasieskolerne bestyrelsesforening, hvor 
Christine Antorini tog en række spændende emner op (studieretninger, overgang fra 
grundskole, OK13 m.v.). Antorini lagde vægt på at den nye overenskomst for gymnasielærerne 
giver mulighed for en ny arbejdstilrettelæggelse i dialog med medarbejderne. Hvordan 
organiserer vi os, så det giver udvikling og en god arbejdsplads. Bestyrelsen bakker naturligvis 
op om den nye overenskomst og forventer at der i samarbejde med lærerne kan findes gode 
modeller for implementeringen. Der blev også talt om at elevtallet på erhvervsuddannelserne er 
droppet drastisk. Holdningen er, at der via optagelsesparathedsvurderinger optages for mange 
på stx, der skulle have været på erhvervsskole. KSJ tror dog ikke, det er en farbar vej at styre 
eleverne valg. 
Vi har søgt cheflønspuljen og har fået lov at give rektor et  årligt tillæg på 17.000 kr.  

• Rektor (Bj): Overenskomsten fylder meget. Ledelsen har ikke udmeldt så meget til lærerne 
endnu, men ledelsen samles en dag i påsken og vi har haft et dialogmøde med lærerne. Fra 
lærerside er der en del usikkerhed og utryghed, så de har etableret en lille arbejdsgruppe. Vi 
regner med en række møder med arbejdsgruppen, men det primære arbejde vil foregå i MIO. Vi 
skal regne med et langt sejt træk. Overenskomsten skal implementeres fra august 2013.  
Uge 12 er ellers en stille uge på skolen: 2.g er på studietur og 3.g og hf har terminsprøver. 

5. Status på økonomi 
• Bilag 1-20.03.13 (Statusrapport) sendt på mail. 
Det går fint, men sidste år ved samme tid var resultatet større. Det skyldes blandt andet, at vi ikke 

længere får de ekstra overgangstilskud, så nu er alle gymnasier stillet lige.  

Overenskomsten vil give lærerne pæne lønstigninger – ca 1,5 mio kr på årsbasis.  

6. Årsrapport 2011 
• Bilag 2-20.03.13 (Årsrapport 2012)  
• Bilag 3-20.03.13 (Revisionsprotokollat 2012) 
Årsrapport og protokollat fremlægges, drøftes og underskrives. 

KSJ: Overordnet kan man notere sig at der ingen bemærkninger er i Revisionsprotokollatet, så vi kan 

igen roligt underskrive.  

I selve årsrapporten: 

• Faglige resultater: kan genkende indsatsområder fra handleplan og resultatløn. 



• Økonomiske resultater: et overskud på godt 2 mio kr i lighed med tidligere år. Og de 

økonomiske nøgletal er tilfredsstillende. 

Bj kommenterede årsrapporten: 

Som det ses af pengestrømsanalysen side 7, skal vi fortsat have fokus på likviditeten. Bestyrelsen 

bakker op om, at der fortsættes med at investere i bygningen og andet – men kontrolleret. 

Af målrapporteringen side 10 fremgår det at gennemførelsesprocenten for hf ikke er imponerende. 

Gennemførelsesprocenter er 70% for årgang 2008-10, og kun 56% for årgang 2009-11, men det ser 

ud til at blive bedre næste år. Og stx er meget bedre. Det er foreløbig lidt svært at sammenligne 

med resten af landet, da opgørelsesmetoderne vil variere indtil praksis er bedre indarbejdet. 

Årsrapporten blev godkendt og underskrevet. 

Årsrapporten vil ligge på regnskabsportalen, men der var enighed om at den også burde ligge på 

skolens hjemmeside. 

7. Profilering af studieretninger 
Med gymnasiereformen blev studieretnings-gymnasiet en realitet. Strukturelt fungerer det fint, men 

det er en udfordring at markere og profilere den enkelte studieretning i forhold til sig selv og andre 

studieretninger. Arbejdet med dette indsatsområde drøftes. Ved mødet deltager Linda Søndergaard 

Pedersen. Linda er medlem af studieretningsprofileringsudvalget og også studievejleder.  

Bilag sendt per mail. 

Velkommen til Linda, der er nyt medlem i udvalget, der også kørte sidste år.  

Det lå ret klart i handleplanen hvad der skulle ske, og processen er i gang. Udvalget har indsamlet 

erfaringer fra Borupgaard Gymnasium, der kører med faste teams på hver studieretning forstået på 

den måde, at der findes en stabil kerne af faglærere, der varetager undervisningen på alle tre 

årgange i samme studieretning. Dette medfører en automatisk videndeling. Derudover er udvalget i 

gang med at indsamle erfaringer fra de grupper af lærere, der var ansvarlige for 

studieretningspræsentationer til informationsaftenen i januar på SG. Lærerne skal føle sig mere som 

en del af én studieretning, så det vil ledelsen spørge ind til.  

Skemalægning af møder i studieretningen vil være vigtigt. Det overvejes også at lave 

lærerforberedelseslokaler tonet af studieretninger. 

Bestyrelsen drøftede oplægget og der blev bl. a. spurgt til hvordan eleverne oplevede at de fulgte en 

studieretning. 

De forskellige SA-Ma-EN studieretninger kunne være tonet forskelligt. Elevrådet har også talt om at 

studieretningers identitet og navngivning. F.eks. Samfundsmatematikerne, hvor er arbejdes med 

matematik og afsætning. Det kunne også højne studieretningsprojekterne. 

Elevrådet vil gerne være med i studieretningsudvalget, så det arbejder de på at komme. Udvalget 

mødes igen den 3.4. 

KSJ takkede for oplægget  som viste at der bliver lagt energi  i og støttet op om  udviklingen af dette 

vigtige indsatsområde. 

 



8. Renovering af A-fløj 
Der orienteres om status på processen, planerne for renovering og samt projektøkonomi.  

Vi er i fuld gang med processen (se også referatet fra sidste møde).  

Der har været møde med vores rammerådgiver, og beskrivelser ligger klar i mapperne, så 

udbudsmaterialet kommer i licitation meget snart. Arbejdet vil foregå over sommerferierne 2013 og 

2014, så undervisningen ikke lukkes helt ned. 

Rådgivernes beregninger viser en noget større udgift end det foreløbige overslag. Deres beregning 

er på 10,5 mio. kr., hvor det foreløbige bud var knap 8 mio. kr. 

Solcelleanlægget på taget bliver den lille model til 2 mio. kr. PD spurgte til produktionen i 

sommerferien – kan den udnyttes af biblioteket eller kommunen?  Nok svært men det undersøges. 

Vi har holdt møde med Spar Nord, der har en niche i skoler og kulturinstitutioner. Vi vil også tale 

med Nordea. Det vil ikke være et problem at belåne friværdien, og vi forestiller os et lån i stil med 

tidligere dvs. et mix af renteloft og fast forrentet lån. 

Sidste gang talte vi også meget om en udbygning af kantinen, men da renoveringen af A-fløjen bliver 

dyrere, er det sat lidt på stand by. 

KSJ:  Bestyrelsen  havde en grundig diskussion  på sidste møde  og  bakker fortsat op omkring A-

fløjprojekt. 

9. Skoleåret 2013/2014 
Der orienteres om søgetallet til det kommende skoleår og evt. konsekvenser af dette. 

Bj medbragte tal og grafer med søgetal fra det gamle Roskilde Amt og fra region Sjælland.  

Vi vil gerne danne 2 hf-klasser, som det også har været vores målsætning længe, da vi gerne vil 

styrke hf. Et spor er for lidt. 

Vi overvejer meget, om vi kan oprette 9 stx-klasser, selvom vi mangler 13 elever. Det vil være 

usikkert, om vi kan fylde dem helt op. Hvis vi ender med 9 stx+2 hf vil vi samlet gå 2 klasser op (vi gik 

en klasse ned sidste år). 

Bestyrelsen diskuterede afslutningsvist markedsføringsindsatsen på Facebook, hjemmesiden og i 

pressen - specielt Sydkysten hvor det er svært for SG at få en forsideplads.  

10. Personalepolitik på SG 
• Bilag 4-20.03.13 (personalepolitik) 

Arbejdet med skolens nye personalepolitik er afsluttet. Det udarbejdede oplæg fra ledelsen er 

færdigbehandlet i MIO og har været drøftet på et personalemøde. Politikken fremlægges til 

vedtagelse i bestyrelsen. 

Noget af det skrevne skal allerede ændres som følge af den nye overenskomst. Det vil være praktisk 

om Bestyrelsen godkender konceptet, og samtidig giver os lov til at redigere. 

Personalepolitikken blev godkendt. 

11. Som sideeffekt har vi fået lavet en mappe med hele personalets kontaktpersoner. Studie- og 
ordensregler 

• Bilag 5-20.03.13 (studie- og ordensregler) 



Grundet den nye rygelov har det været nødvendigt at tilpasse skolens studie- og ordensregler. Disse 

fremlægges til vedtagelse i bestyrelsen. (Ændringer er anført med gult). 

Ordensreglerne mangler stadig at komme i elevrådet for at have været hørt hele vejen rundt. 

Det nye er markeret med gult og vedrører den nye rygelov. Ændringerne omhandler hvor eleverne 

skal stå, hvis de skal ryge og at vores regler også gælder elektroniske cigarretter. Der er usikkerhed 

om de elektroniske cigarretters skadevirkning og de kan være svære at skelne fra almindelige 

cigarretter. MP var ked af at eleverne ikke kan bruge de elektroniske cigarretter, hvis de prøver at 

holde op at ryge.  

Bestyrelsen bakkede op omkring de klare regler. 

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

13. Eventuelt. 
Elevrådet orienterede– fremover orienterer de under punkt 4. 
Christine Claudi 2d er ny formand, Harun 2d blev genvalgt som næstformand. 

Der er etableret en række nye udvalg (vi fik 2 bilag): Mentorordningen, Lærer elevudvalget, PR 

udvalget, Morgensamling, Studenterudvalget, Introudvalget, Aktivitetsudvalget, Samfundshjælp, 

Praksisudvalget. 

Mentorordning: En elev yder faglig hjælp til en anden elev og får en udtalelse ved sit eksamenspapir. 

Der vil være kontaktpersoner blandt lærere og studievejledere. Mange elever vil gerne have en 

mentor, men der er kun få der har meldt sig som mentor indtil videre. Måske skal vi headhunte 

mentorer, så de føler sig udvalgt. 

Lærer- elevforhold: arbejder med bedre kommunikation. De blev godt modtaget på PR-mødet, da de 

talte om AT og SRP vejledning. 

Elevrådet er glade for at have fået et budget på 20.000 kr og har brugt en del til en kampagne 

omkring elevråd og demokrati.   

MP opfordrede elevrådet til at give input til profilering og PR-virksomhed. 

Elevrådet har også set på, at nogle brobyggere og aspiranter føler sig usikre. Aspiranter er små elever 

fra 8.-klasser, så de kunne med fordel have en mentor af en slags. Brobyggerne placeres ude i siderne 

i spisepausen, så vi kunne placere nogle ældre elever ved deres bord. Det vil betyde meget for 

aspiranter at møde ældre elever på en god måde. 

 

 

   


