
Bestyrelsesmøde onsdag den 4. juni 2013 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Bjarne Thams (Bj), Finn Løbner-Olesen (FLO) ,  Jimmy Zimmermann 

(JZ), Christine Claudi (CC), Mette Koustrup Solgaard (MP), Kim Sunesen (KS), Naima Simring (NS) , Harun 

Muharemovic (HM), Niels Dreyer Sørensen (DS). 

Under behandlingen af punkt 9 var Astrid Trier Mørk (AM) til stede som repræsentant for pædagogisk 

udvalg. 

Afbud fra: Pia Dyrberg (PD). 

Referent: Annie Christensen (AC) 

Tak til Jimmy for en rigtig god indsats i bestyrelsen sammen med Harun. Velkommen til Christine, der går i 

2.g. Christine og Harun er elevrepræsentanterne næste skoleår.  

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

2. Godkendelse af referat: Godkendt. 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: intet. 

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden KSJ: Bestyrelsesformænd har fået et brev fra Undervisningsminister Christine 

Antorini, hvor de opfordres til at skal bakke op om Ok13 og ledelsens mulighed for en mere 

fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet. Der var i bestyrelsen enighed om at det er den daglige 

ledelse der har ansvaret for implementeringen af OK13. Bestyrelsen skulle følge 

implementeringen af OK13 på SG og tage den op på et senere møde når processen er mere 

fremskreden.  

 

 

• Rektor Bj: Processen omkring OK13 har betydet møder med alle lærere, møder med MIO og 

med en arbejdsgruppe. Og ledelsen har løbende skrevet på et oplæg, vi endte med at 

fremlægge på et personalemøde.  

Det er ikke et enighedspapir, men det er blevet rettet til i processen. Vi tager udgangspunkt i det 

kendte, så lærerne vil næppe opleve den helt store forskel. 

AC er godt i gang med opgavefordelingen i dialog med lærerne. Herefter lægges skema. 

 

Bj har lavet spørgeskema til 3.g’erne. Overordnet er eleverne glade for at gå her og vil anbefale 

SG til andre. De er glade for undervisningen, den gode stemning og sammenholdet. 

JZ: Måske kunne elevrådet få et uddrag. Der kunne være ting at arbejde videre med. 

 

• Elevrådet JZ:   

Ad Svømning: vi har haft et godt møde med lærerne. Vi laver et forløb i starten af 1.g med fokus 

på kroppen. 

Ad Mentorordning:  Det udarbejdes et diplom til elevmentorer, hvor rektor underskriver. De 

elever der har brug for hjælp skal nok udpeges af lærerne og tale med en studievejleder. 

  

5. Status på økonomi 

• Bilag 1-4.06.13 (Statusrapport) 

• Bilag 2-4.06.13 (Likviditetsbudget) 

 

Statusrapport: For perioden er resultatet 3.3 mio. kr. Det er lidt under budgettet som følge af lidt 

færre elever og et større forbrug på undervisningens gennemførelse. Der er også brugt mere på 

bygningen, da der stadig er udgifter til renovering af B-fløjen. 



Det er også nødvendigt med et øget fokus på lønudgifter efter OK13, så vi kan klare de besparelser 

der kommer om 4-5 år. Vi får ikke ekstra midler til lønstigningerne, men der forventes en besparelse 

på merarbejde. 

KSJ: vi går efter et pænt lille overskud, så vi er klar til at møde udfordringer.  

Likviditetsbudget: Vi har ikke så stor en buffer som tidligere, så der skal lånes penge før vi kan gå i 

gang med A-fløjen. 

6. Licitation på renovering af A-fløjen  

Der orienteres om udfaldet af licitationsrunden på renoveringen af A-fløjen samt projektøkonomien.  

BJ orienterede: Alle der byder ind på arbejdet kommer med en kuvert og på et givet tidspunkt åbnes 

alle kuverter. Man vælger den billigste, men de professionelle konsulenter tjekker igennem, og i det 

ene tilfælde var nummer 1 ikke konditionsdygtige så nummer 2 blev valgt. 

Udgiften skal betales af 2 omgange, og vi satser på at få dette arbejde lavet og betalt, inden vi 

begiver os ud i andre ting. 

7. Ekstra belåning 

Der er forhandlet med to realkreditinstitutter om ekstra belåning i forbindelse med renovering af A-

fløjen og solcelleprojektet. Der orienteres om forløbet og gives en anbefaling af en mulig 

lånesammensætning. 

Bj orienterede: Der skal lånes flere penge til omtalte A-fløjprojekt og desuden til solcelleanlægget. 

Der er lagt 2 mio. kr. oveni til solcelleanlægget. 

Vi er i gang med at undersøge mulighederne med det nuværende renteniveau, og vi vil ret snart 

træffe en beslutning. Vi går efter lån med fast rente. 

 Bestyrelsen tilsluttede sig den ekstra belåning til renovering af A-fløj og solcellefløj. 

Formandsskabet træffer endelig beslutning  vedr. låntagning.  

8. Skoleåret 2013/2014 

Der orienteres om det kommende skoleår. 

Vi har rigeligt med elever til de 2 hf-klasser. Vi opretter 9 stx-klasser, selvom vi alligevel ikke får så 

mange elever som sidste år overført fra København.  Vi håber, klasserne bliver næsten fyldt op. 

Vi har ansat nogle nye lærere og der er et par lærere, der stopper.  

9. Temapunkt: pædagogik og efteruddannelse  

Der orienteres om skolens efteruddannelsesindsats og arbejdet med pædagogisk udvikling. Til 

punktet inviteres et par lærere der har haft nøgleroller i denne sammenhæng 

AM sendte en elevtegning rundt, der flot illustrerer dilemmaet for eleverne: skole og lektier overfor 

de andre tilbud der trækker. Det er den pædagogiske udfordring. 

AM: Vi inviterede derfor en hollandsk professor André Koffemann, vi stødte på da vi var i 

Amsterdam, til en pædagogisk dag. Han talte bl.a. om at hvis lærerne mister engagement og så går 

det ud over undervisningen, og hvis eleverne mister engagement mister lærerne motiveringen. 

Lærerne vil gerne have et blik udefra, så det var spændende med Koffemann. 



Andre emner på Pædagogiske dage har været mere konkrete udfordringer omkring AT, skriftlighed 

mm., men der lægges også vægt på inspirationsdage, der bare giver inspiration og løfter. 

AC: Der foregår også pædagogisk udviklingsarbejde i IT-tænketanken -en arbejdsgruppe, der har i år 

blandt andet har haft fat i IT-værktøjer til at rette opgaver (Easy-correct), og arbejdet med Google 

Docs. Næste år satses bl.a. på eftermiddage med workshops.  

Efteruddannelsestilbud består af den sædvanlige individuelle efteruddannelse og interne kurser i 

faggrupper. Desuden har vi 3 gange lavet et efteruddannelsestilbud for gymnasierne i 

servicefællesskabet, hvor vi har haft ca 10 lærere med fra SG hver gang. Kursusarrangører er 

uddannelsesledere fra alle de involverede gymnasier. Her har emnerne kredset om den samme 

udfordring AM talte om med overskrifter som ”Elevmotiverende arbejdsformer” og 

”Læringsledelse”. Og i det næste kursus, vi er ved at planlægge, er temaet design af god 

undervisning. Vi har haft rigtig gode evalueringer på et koncept med 2 internater á 2 dage, og 2 

halve dage i mellem internaterne med netværksarbejde på tværs af gymnasierne. Oplæggene på 

internaterne har sikret blik udefra fra folk, der arbejder og forsker i disse emner - typisk folk fra 

universiteter. Netværksarbejdet får så det hele omsat til undervisningspraksis. Kurserne på tværs 

har givet meget god erfaringsudveksling - også for uddannelseslederne. 

Bestyrelsen takkede for orienteringen og understregede vigtigheden af god efteruddannelse. 

10. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i skoleåret 2012/2013 

• Bilag 3-4.06.13 

 

KSJ sammenfattede: 

Bestyrelsen har holdt 4 møder. 

Udover standardpunkter (herunder budget, økonomiopfølgning, årsregnskab, resultatløn kontrakt, 

optagelseskapacitet) har bestyrelsen arbejdet med temamøder med følgende emner: 

• Skolens værdigrundlag og målsætning 

• Studievejledning og overgang til videregående uddannelse 

• Profilering af studieretninger 

• Pædagogik og efteruddannelse 

 

Bestyrelsen har truffet beslutninger om: 

• Personalepolitik 

• Studie- og ordensregler 

• Flerårigt budget 

• Renovering af A-fløj samt energiforbedring 

 

Bestyrelsen har løbende drøftet skolens nuværende og fremtidige udvikling, herunder elevgrundlag 

og økonomi, som basis for bæredygtige beslutninger om kapacitet og om skolens bygningsmæssige 

standard.  

Elevrepræsentanterne har bidraget aktivt og konstruktivt til bestyrelsesarbejdet gennem jævnlige 

orienteringer om elevrådets arbejde og aktiviteter. 



Det er andet år bestyrelsesmøderne har haft temaer på dagsordenen. Umiddelbart er det min 

vurdering at fungerer godt; gennem oplæg og dialog med medarbejdere der er engageret i 

temaerne, får bestyrelsen et funderet og konkret indtryk af arbejdet på skolen.  Det foreslås at vi 

fortsætter med denne arbejdsform.  

Bestyrelsen tilsluttede sig formandens vurderinger og tilføjede, at bestyrelsen i det kommende år i 

lighed med tidligere gerne vil inviteres med til en pædagogisk dag eller lignende. Det kunne måske 

tænkes ind i programmet til den pædagogiske dag på OD-dagen i november. 

11. Temaer til det kommende skoleårs bestyrelsesarbejde 

Forslag: 

•••• Skolens arbejde med hf 

•••• Læsevejledning 

•••• Profilering af studieretninger - opfølgning. Meget vigtigt for skolen.  Bestyrelsen har set et t fint 

oplæg, men det er en proces, vi gerne vil følge med i. 

•••• Gymnasiefællesskabet. Måske koblet til overgang med videregående uddannelser og se på den 

statistik, skolen får lavet. De 2 kunne også være punkter på dagsorden. Det blev aftalt. 

FLO: der kommer en skærpet konkurrence og de mange elever i gymnasiet kritiseres. Så 

læsevejledning kunne også ses i det lys, eller aktualiseres af dette.   

Gerne en dialog med andre gymnasiebestyrelser.  KSJ undersøger mulighederne, men sidst var der 

ikke mange der bød sig til.  Det kunne med fordel være et lidt anderledes gymnasium som sidst 

med Christianshavns Gymnasium.   

MP: Værdigrundlaget - vi skal have redigeret papiret specielt indledningen. Bj: Det kommer på som 

et punkt på dagsorden med et oplæg. 

Ok13 - også et punkt i løbet af efteråret. 

Elevråd: miljø og fællesskab, der er vigtigt for skolen. Få fællesudvalget med. 

12. Mødedatoer i det kommende skoleår: 

De foreløbige datoer: 

• Onsdag 11.9 

• Tirsdag 3.12 

• Onsdag 26.3 

• Tirsdag 3.6. 

 

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

 

14. Eventuelt. 

CC: Der er pladsmangel på skolen i spisefrikvarteret - specielt om vinteren. 

Ledelsen og elever opfordres til at finde nogle praktiske løsninger på problemet.  


