
Bestyrelsesmøde onsdag den 11. september 2013 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Bjarne Thams (Bj), Mette Koustrup Solgaard (MP), Kim Sunesen (KS), 

Pia Dyrberg (PD), Niels Dreyer Sørensen (DS). Sofie Sommer 2x var stand in for elevrådet. 

Under behandlingen af punkt 5 var Vicerektor Hans-Christian Pedersen (HC) til stede som repræsentant for 

hf-gruppen.  

Afbud fra: Finn Løbner-Olesen (FLO), Christine Claudi (CC), Naima Simring (NS), Harun Muharemovic (HM) 

Referent: Annie Christensen (AC) 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Under punkt 4 tilføjes meddelelser fra medarbejderrepræsentanterne. 

 

2. Godkendelse af referat: godkendt. 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde. 

Temaer og emner for bestyrelsesmøder 2013-2014  

11. 9. 2013 (i dag)  Tema: Skolens arbejde med HF   

Hvor går vore studenter hen? 

6. 11. 2013 Pædagogisk dag. Bestyrelsen er inviteret til at deltage 

Bestyrelsen er fleksibel mht. om det er en hel eller halv dag, men vil gerne deltage aktivt. 

3. 12. 2013 OK 13, Gymnasiefællesskabet (fylder som et tema). 

Gerne med en repræsentant fra gymnasiefællesskabet. 

26. 3. 2014 Tema: Miljø og fællesskab  

Her får elevrådet en aktiv rolle. Trivselsundersøgelse bliver lavet inden. 

3. 6. 2014 1. møde i en nyudpeget bestyrelse. 

Vi venter derfor med at mødes med en anden bestyrelse. 

  

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden (KSJ): 

Proceduren efter kommunalvalget den 19.11 er den, at den gamle bestyrelse fortsætter til den 

1.maj. Først da tiltræder den nye bestyrelse. Genvalg kan forekomme, men repræsentanten fra 

erhvervslivet kan kun genudpeges en gang, så vi må sige farvel til PD. En ny person fra 

erhvervslivet får vi ved selvsupplering. KSJ ønsker ikke selv genvalg, da hun går på pension. 

Vi vil gerne have nogen kontinuitet i bestyrelsen, men det er også fint med nye medlemmer. 

• Rektor (Bj): Klassetallet skal føres til referat: Vi indberetter et klassegennemsnit på 28,0 for 1.hf 

og 26,4 for 1.g.  

Avisartikler om overvågning: Det udspringer af, at vi i 2008 meddelte Datatilsynet, at vi havde 

udstyret til at datalogge. Vi overvåger ikke elevernes mails. Vi datalogger kun på IP-niveau lige 

nu og ikke på brugerniveau. Og eleverne har slet ikke skolemails, vi kan overvåge. Vi kan 

datalogge mails for lærerne, men der gør vi ikke. Ros til Elevrådet for deres håndtering af sagen. 

Finansloven: Prognosen er en beskæring på 8 % over de næste 4 år. En del af midlerne trækkes 

ud til en omstillingspulje, vi ikke nødvendigvis kan få andel i. I forslaget til finansloven omtales 

også en dispositionsbegrænsning i budgetår 2013. Vi har ikke hørt noget, selvom det skulle 

udmeldes primo september. 

Renoveringen går fint. Solcellerne er ikke tilsluttet endnu. 

En rigtig god idrætsdag hvor eleverne klædte sig flot ud.  

• Elevrepræsentanter: Vi har blandt andet arbejdet med ovennævnte datalogning og sagt goddag 

til nye 1.g’ere. 

• Medarbejdere: Der sker meget i den nye kommunikationsgruppe – Facebook bruges nu mere 

aktivt, og vi har rundet 1000 likes i dag. Facebook er et godt supplement til en lidt mere 

konservativ hjemmeside. Vi indfletter også praktiske oplysninger. Der vil ligge QR-koder fremme 



på forældreaften til Lectio og hjemmesiden. De nye tiltag har også forbedret kommunikationen 

internt. 

Lærernes tidsregistrering: Det taler vi mere om næste gang, når der evalueres på ok 13. 

 

5. Tema: HF 

På Solrød Gymnasium har vi arbejdet med en ny model for tilrettelæggelsen af HF-uddannelsen. Det 

er også lykkedes i dette skoleår at oprette to hf-klasser. Vicerektor Hans-Christian Pedersen deltager, 

orienterer og lægger op til en drøftelse af HF. 

HC har sendt et bilag. 

 

Vi har længe ønsket 2 hf-spor, og har benyttet anledningen til at give de 2 klasser et særligt fokus og 

et særligt forløb med næsten lektiefrihed. Når eleverne ikke har forberedt sig hjemmefra kræver det 

særligt tilrettelagte forløb, så lærerne mødes hver uge. De 2 klasser i mat har lektioner på samme 

tid, så man kan lave niveaudeling på tværs af klasserne. Der flyttes også ks-timer fra 1.hf til 2.hf.  

Bag ks gemmer sig fagene religion, samfundsfag og historie, der kræver mere modenhed. De mere 

basale fag læses så i 1.hf. Vi håber blandt andet på bedre eksamensresultater i mat C, der afsluttes i 

1.hf. Det skriftlige arbejde understøttes af mere omlagt elevtid, så lærerne hjælper eleverne i gang.  

I klasserne er en del svage læsere (HC medbragte en screening), så ved at de starter timerne med at 

læse, får alle trænet at læse. De har ca. 35 timer på skolen per uge, men kan så tænke på det som 

en arbejdsuge uden så meget hjemmearbejde. 

Vi håber på eleverne lærer gode studievaner og får mere selvtillid i 1.hf, så der gradvist kan satses 

på mere selvstændighed til at møde kravene i 2.hf. Vi håber også at eleverne bliver glade for og 

stolte over deres eksamen. 

 

Bestyrelsen fandt det meget positivt at udvidelsen til to hf-klasser ledsages af pædagogisk udvikling, 

og at de nye tiltag virker lovende og relevante.     

  

6. Hvor går vore studenter hen? 

Vi har for nylig fået lavet et udtræk fra Danmarks Statistik, som beskriver hvilken vej gennem det 

videre uddannelsessystem dimittender fra Solrød Gymnasium tager. Resultatet drøftes. 

• Bilag 1a-11.09.13 

• Bilag 1b-11.09.13 

Tal alene gør det ikke, man savner nogle flere oplysninger, og også hvordan der ser ud i forhold til 

andre gymnasier. Det er dog positivt for skolen, at det ser fornuftigt ud med højst 1-2 sabbatår og at 

mange læser videre.  

Bestyrelsen drøftede hvordan undersøgelsen kunne følges op. En mulighed er at gentage den efter 

nogle år for at kunne følge evt. ændringer.  

 

7. Budgetopfølgning og status på økonomi 

Der fremlægges en opfølgn. på budgettet for 2013.  

•••• Bilag 2-11.09.13 (budgetopfølgning 2013) 

•••• Bilag 3-11.09.13 (likviditetsbudget) 

•••• Bilag 4-11.09.13 (statusrapport) 

Budgetopfølgning: Vi budgetterede med lidt flere elever og det påvirker budgettet. Vi oprettede den 

sidste klasse, fordi alle forventede flere eftertilmeldinger som sidste år. Undervisningens 

gennemførelse er øget blandt andet på baggrund af lønstigningerne i forbindelse med OK13. 

Men der er et par usikre faktorer: færre hensættelser til skyldig løn kan påvirke resultatet positivt. 

Og den bebudede dispositionsbegrænsning vil påvirke resultatet negativt. 

Der budgetteres stadig med et lille overskud. 

  

Likviditetsbudget pænt, men det beløb, vi lånte, skal også dække færdiggørelsen af 

renoveringsarbejdet næste år. 

 



Resultatopgørelsen – status for 1. halvår: Økonomien er blevet mere stram. Der skal ikke 

nødvendigvis være overskud, men driften skal hænge sammen. 

 

8. Afrapportering af resultatlønskontrakt 

• Bilag 5-11.09.13 (rapport- udleveres på mødet) 

Rektor har lavet rapporten og den er blevet gennemgået med formandsskabet (KSJ, FLO).  

KSJ orienterede bestyrelsen.  

 

Basis ramme: 

Fine resultater for internationalisering samt undervisningsmiljø og elevdemokrati. 

På andre punkter som studieretningsprofilering og IT ses det, at vi arbejder stille og roligt fremad – 

det er en proces.  

Studieparathed ikke helt så flot, men det er en mere relevant måde, det udregnes på, når hele den 3 

årige periode tages med. 

Indsats overfor frafald: 

Samlet set er fraværet steget lidt, men der er et godt resultat på hf.  Det skriftlige fravær er 

forbedret, men er kun næsten i mål. Målet ikke helt nået mht. fremmøde, men tendensen er rigtig. 

Skrivekompetencer – der er taget mange initiativer, men karaktererne ligger lidt lavt, så der er noget 

at arbejde videre med. 

 

Samlet vurdering er målopfyldelse på 90 % og en betaling for merarbejde på 20.000 kr. til rektor i 

forbindelse med byggeriet. 

 

9. Indsatsområder til ny resultatlønskontrakt 

• Bilag 6-11.09.13 (indsatsområder) 

Der foreslås: 

Basisramme: 

• HF (ny) 

• Deltagelse i forsøg (ny)  

• Samarbejde med grundskolen (ny) 

• Studieparathed (gl) 

• Det skriftlige arbejde (gl) 

Ekstraramme: 

• De to obligatoriske indsatsområder 

o Højere grad af lærertilstedeværelses sammen med elever 

o Frafald 

 

Der var i bestyrelsen tilslutning til at tilføje nye indsatsområder og at reducere det samlede antal 

lidt.  

Økonomien er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden og kræver fortsat fokus, men det behøver 

ikke være med blandt indsatsområderne, da økonomistyringen er godt kørt ind.   

DS og MP ønskede lærer- og elevtrivsel sat på igen. 

Konklusionen blev dog, at bestyrelsen venter til der næste gang evalueres på OK13 og det kan så 

evt. sættes på næste år. 

 

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

Referatet. 

Det blev drøftet om bilag skulle videregives til medarbejdere. Mange ikke personfølsomme bilag 

kunne lægges på hjemmeside eller på intranettet, men de giver ikke altid så meget mening. Det 

giver bedre mening at Rektor informerer om f.eks. økonomi på et PR-møde. Bestyrelsen fandt at det 

er ledelsens opgave at informere medarbejdere om relevante sager.  

 

11.  Evt. 

Sofie: jeg håber eksamenskarakterer (som vi talte om under resultatlønskontrakten) tages op igen. 


