
Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 27. marts 2012 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Sandra Christensen (SC), Simone Bang (SB), Bjarne Thams (Bj), Finn 

Løbner-Olesen (FLO), Niels Dreyer Sørensen (DS), Kim Sunesen (KS), Mette Koustrup Solvang (MP). 

Fraværende: Pia Dyrberg (PD), Naima Simring (NS). 

Referent: Marianne Bille (MB) 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt   

 

2. Godkendelse af referat 

Godkendt 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde  

Intet 

 

4. Orientering og meddelelser 

Formanden (KSJ): Der har været generalforsamling i Gymnasiernes Bestyrelsesforening. 

Oplægsholderen fra Ministeriet for børn og undervisning, kontorchef Annegrete Larsen, pegede på 

især to problemer: For mange studenter skal supplere for at få adgang til videregående uddannelse, 

og for få vælger en erhvervsuddannelse.  

 

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening rettede kritik mod klasseloftet på 28. 

 

Ros til arrangørerne af Teaterkoncerten på SG. Det var en fantastisk flot oplevelse og en god 

reklame for skolen. 

 

 

5. Samarbejde mellem grundskole og Gymnasium  

KSJ bød velkommen til Jens Sund (JS) og Sonja Vagner (SV), der sammen med Anne Sofie Fuglsang-

Damgaard har repræsenteret SG i projektet med Uglegårdsskolen. Forløbet blev drøftet. 

Konklusionen var, at det har været meget lærerigt. Der var tanker om fremadrettet at udbrede det 

til flere faggrupper og skoler.  

FLO: Vil kontakte Munkekærskolen.  

MP: Kom med en ide om et projekt vedrørende musik. 

 

6. Status på økonomi 

Bilag 1-27.03.12 (statusrapport): Et skønnet resultat ultimo marts 2012 på 2,4 mio. 

 

7. Årsrapport 2011 

Bilag 2-27.03.12 (årsrapport 2011) og Bilag 3-27.03.12 (Revisionsprotokollat 2011): 

KS: Fremhævede, at resultatet på 2,859 mio. var absolut pænt og solidt. Der tegnes i 

ledelsesrapporten et positivt og tilfredsstillende billede af skolen. Fornuftige investeringer. 



Omkostninger pr. elev ligger lidt under landsgennemsnittet. God kvalitetsudviklingsproces. Det 

fremgår, at de økonomiske betingelser forventes at blive strammere fremover, bl.a. bortfalder 

taxametertilskuddet, men det er formandens vurdering at med de foretagne investeringer og 

prioriteringer er skolen godt rustet. 

 

Bj: Meget tilfredsstillende resultat. Revisor er ligeledes godt tilfreds med vores resultat. 

 

E-fløj har kostet ca. 9 mio. EK ultimo 2011 ca. 6 mio. Årsrapportens nye form blev omtalt. Afsnittet 

vedrørende målrapportering har været problematisk, og vi har i årsrapporten valgt kun at medtage 

tal for 2011.  

Bestyrelsen drøftede mission og vision for SG.  

KSJ: God ide at se på vores målsætning igen for at drøfte, hvilke værdier vi vil have på SG. FLO: 

Nævnte vigtigheden af den nye konkurrencesituation med et faldende elevtal. 

KSJ: Takkede MB for arbejdet med årsrapporten. 

Konklusion: Godkendt. 

 

8. Renovering og udvidelse af B-fløj 

Bj: Orienterede om status på projektet og fortalte om det hidtidige forløb og drøftelser. Det er en 

ret gennemgribende renovering. Anslået pris 12 mio. Vi har fået et tilskud på 2,4 mio. til renovering 

af naturfagslokaler fra Ministeriet for Børn og Undervisning. Vi regner med at finansiere dette 

byggeri uden yderligere låntagning. 

KSJ: Projektet finansieres med den ekstra belåning, som vi optog ved overtagelsen af bygningerne. 

God og langsigtet investering. 

Bestyrelsen tilkendegav, at den af hensyn til projektets rettidige gennemførelse hælder til en 

hovedentreprise, men at skolen ikke er bundet heraf.  

 

9. Skoleåret 2012/2013 

BJ: Vi har fået 228 ansøgere mod 281 sidste år, hvilket er skuffende. Vi går således en klasse ned.  

Bestyrelsen drøftede, hvorfor elevtallet var faldet, og hvad SG kan gøre fremadrettet. 

KSJ: Konkluderede at søgetallet er nedadgående i år. Der skal eventuelt drøftes studieretninger på 

et senere møde. 

 

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

Referat 

 

11. Evt. 

SC: Der er blevet valgt ny elevrådsformand og næstformand. SC og SB fortsætter dog i bestyrelsen 

dette skoleår ud. 

 


