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Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 7. september 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), Niels Dreyer Sørensen (DS), Naima Simring (NS), Kim Sunesen (KS), Mette Koustrup Solvang (MP). 

Afbud fra: Finn Løbner Olesen (FLO). 

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 (KSJ): PD og jeg var med til dimissionen i juni. Det var en smuk og fin oplevelse med gode 

elevtaler og fin underholdning. 

•••• Rektor (Bj): 

o Hektisk aktivitet i sommerferien med byggeriet i biblioteksfløjen – vi holdt næsten 

tidsplanen. 

o God skolestart for de nye elever, der blev hjulpet i gang af gode tutorer. 

o Endnu engang en vellykket Idrætsdag – se billeder på nettet. Det er en dag med rigtig god 

stemning og elevernes opfindsomhed og kreativitet til udklædning er imponerende (Edens 

have, Harry Potter m.fl.) 

o Vi havde en fin valgdebat den 6.9 med TV2 dækning. Det var for alle elever. 

o Bjarne tager til Kina uge 38 og besøger skoler mm. 

•••• Elevrepræsentanter (SC, SB): Vi planlægger en hyttetur med elevrådet, hvor Bj også kommer på 

besøg. Glædeligt at der er kommet mange nye 1.g-elever efter de gamle medlemmer af elevrådet 

tog en rundtur i alle klasser.  

 

5. Budgetopfølgning og status på økonomi 

Der fremlægges en opfølgning på budgettet for 2011.  

•••• Bilag 1-7.09.11 (budgetopfølgning2011)) 

• Vi forventer et overskud på godt 2 mio.kr. 

•••• Bilag 2-7.09.11 (likviditetsbudget) 

• Vi har en rigtig god likviditet, selvom vi har betalt for biblioteksfløjen.  

•••• Bilag 3-7.09.11 (statusrapport):  

• Den ujævne belastning på periodens budget skyldes bl.a. overtidsudbetaling og 

fratrædelser mm i forbindelse med afslutning af skoleåret. 

 

6. Afrapportering af resultatlønskontrakt 

•••• Bilag 4-7.09.11 (rapport- udleveres på mødet). 

 

Afrapportering er foregået på samme måde som sidste år. KSJ og Bj har gennemgået rapporten punkt for 

punkt. Nogle punkter er afsluttet, andre er nye som følge af handleplanen og skal videreføres i den nye 

kontrakt. Målopfyldelsen vurderes samlet set til 95 %.  For merarbejde i forbindelse med byggeriet udbetales 

et vederlag på 6.000 kr.  

Det område, der især mangler målopfyldelse, er arbejdet med elevfravær. Men der er gjort et stort arbejde 
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med at få skærpet ansvarsfordeling og opfølgning. 

Der var en debat omkring især skriftligt fravær og elevernes vejledningsbehov. 

Konklusion: vi skal fortsat have fokus på elevfravær og frafald. 

7. Indsatsområder til ny resultatlønskontrakt 

 

 Efter voldgiften er det ministeriets plan at fastlægge nye rammer for resultatlønkontrakten, men de 

foreligger endnu ikke. KSJ foreslog bestyrelsen at fastlægge indsatsområder i en ny kontrakt nu, som i givet 

fald må justeres når de nye rammer foreligger. Dette tiltrådte bestyrelsen.                                         

Det vil være naturligt at videreføre en række punkter fra den tidligere kontrakt, så rapporten til 

resultatlønskontrakten for 2010-2011 blev gennemgået. 

Indsatsområde 1: Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcer. 

• Lærerarbejdspladser fastholdes ikke som indsatsområde, selvom der fortsat skal være en udvikling. 

• Fastholder de 2 områder: Kompetenceudvikling og personalepolitik. 

Indsatsområde 2: Mindre fravær og mindre frafald. 

• Lærernes fravær, som har vist sig ikke at rumme nogen problemer, fastholdes ikke som 

indsatsområde, men elevernes fravær og frafald fastholdes som indsatsområde. 

Indsatsområde 3: Studieparathed. 

• Fastholder fokus på gennemførelse.  

• Bestyrelsen har tidligere diskuteret karaktergennemsnit og mener ikke det er relevante 

succeskriterier i resultatlønskontrakten. Karakterer er dog ikke uinteressante at følge med i, fordi der 

er en vis mediebevågenhed omkring dette og ranking af gymnasier.  Bestyrelsen vil gerne fortsat 

følge med i udviklingen, selv om karakterer ikke skal indgå i kontrakten. 

• Vi har bestilt en rapport for at få belyst, hvordan afgangselever anvender deres uddannelse til deres 

efterfølgende uddannelse. 

Indsatsområde 4: Udvikling af studieretninger. 

• Dette er nyt i handleplanen og videreføres derfor. 

Indsatsområde 5: Formulering af en IT-strategi. 

• Dette er nyt i handleplanen og videreføres derfor. 

Indsatsområde 6: Initiativer, der effektiviserer den økonomiske og administrative drift. 

• Området videreføres – der vil fortsat være et behov. 

Indsatsområde 7: Bygningstilpasning og udvidelse. 

• Det er fortsat aktuelt. 

Indsatsområde 8: Undervisningsmiljø og demokrati. 

• Der er kommet godt gang i dette, men Bestyrelsen ville gerne bevare det som indsatsområde. 
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Bestyrelsen besluttede at beløbsrammen fortsat er 120.000 kr. til øverste leder og samme beløb som samlet 

ramme for de øvrige ledere.  . Bjarne laver en aftale med sine ledere. 

8. Investeringsplan og flerårigt budget 

• Bilag 5-7.09.11 (Notat om investeringsbehov samt præmisser for et flerårigt budget) 

• Bilag 6-7.09.11(flerårigt budget – 1. version) 

 

Bj: det flerårige budget 2012-2015 bygger på forventninger til elevtal, lønudvikling, taxameter, 

vedligeholdelsesplan og udbygningsplan, belåning og likviditet. 

• Elevtal falder ca. en klasse frem til 2015. Elevtallet er en meget tungtvejende parameter. 

• Lærerårsværk mm – bruger nøgletal fra årsrapporten, men det er sandsynligvis lidt pessimistisk, da 

der fortsat er mange lærere på aldersreduktion og mange af dem vil gå af de næste 4-5 år. 

• Taxameter: Vi bruger udmeldingen fra ministeriet, der er omregnet til takster af rektorforeningen. 

Satserne er ikke pris og lønfremskrevet, så det er udgiftssiden heller ikke.  

Tilskud kan ændres med en ny regering mm. 

• Vedligeholdelse og udbygning: meget af dette vil påvirke afskrivningerne og dermed likviditeten og 

ikke så meget resultatet.  I bilaget skitseres udgiften og behovet for lån i perioden. 

Likviditetsbudgettet viser, at vi ikke behøver låne penge de første år. 

• Renteudvikling svagt stigende – måske lidt pessimistisk at den stiger 3% på de 3 år.  

Vi kan se at der kan være sorte skyer i det fjerne, men det er en prognose der er behæftet med flere 

usikkerhedsfaktorer, så vi vil selvfølgelig løbende lave nye beregninger. Vi ønsker ikke et underskud på 

budgettet, så det vil der blive taget hånd om i god tid. 

Bestyrelsen var glad for orienteringen, og ser gerne en løbende revidering.  Bl.a. i forbindelse med finanslov 

og det nye budget. 

9. Den nye fløj taget i øjesyn 

Rundvisning i den nye E-fløj  

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

11.  Evt. 
Næste møde: Eleverne kommer med et oplæg vedrørende elevdemokrati. Desuden er budgettet på. 

 


