
Bestyrelsesmøde onsdag den 5. september 2012 kl. 17.00 på Solrød Gymnasium. 

Til stede: Karen Sonne Jakobsen (KSJ), Jimmy Zimmermann (JZ), Harun Muharemovic (HM), Bjarne Thams (Bj), 

Niels Dreyer Sørensen (DS), Kim Sunesen (KS). 

Afbud fra: Mette Koustrup Solgaard (MP), Pia Dyrberg (PD), Naima Simring (NS), Finn Løbner-Olesen (FLO). 

Referent: Annie Christensen (AC) 

Velkommen til Harun Muharemovic 2d (næstformand i elevrådet) og Jimmy Zimmermann 3b (formand). 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt 

 

2. Godkendelse af referat 6.juni: godkendt 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: Intet 

 

4. Orientering og meddelelser 

•••• Formanden 

•••• Rektor (Bj): 

Der er kommet nyt forslag til finanslov: der udmeldes en nedgang i taxameteret især i 2015 og 

2016, og der er ikke længere et udsvingsbånd (så der bliver ikke tilføjet ekstra midler, hvis 

elevtallet øges mere end forventet). Loftet på 28 elever bevirker at taxameteret sættes lidt op i 

2013, så samlet set får vi lidt ekstra per elev. 

Rygeloven: det er et problem at finde velegnede steder at ryge udenfor (og få placeret 

askebægre), ellers går det godt. Ved den kommende fest skal rygerne købe en rygebillet og 

følges ud på torvet af ekstra vagter. 

Aftalt udveksling med New York – en engelsklærer. 

Amsterdamtur næste uge: Universitetsbesøg, kanalrundfart, besøg på skoler, plenum – og lidt 

sightseeing. Skolen holder lukket torsdag og fredag. 

Uddannelsesleder AS er på barsel ind til efterårsferien. 

Enkelte elever er faldet fra, men vi supplerer så op til de 28 elever i snit. 

•••• Elevrådet (JZ, HM): vi fik sponsoreret kaffe og trakterede på kage, så mange flere mødte op til 

elevrådsmødet. Der er også stor tilslutning på Facebook. Eleverne blev opfordret til at tage 

relevante emner med til bestyrelsesmøderne. 

 

5. Budgetopfølgning og status på økonomi 

Der fremlægges en opfølgning på budgettet for 2012.  

•••• Bilag 1-05.09.12 (budgetopfølgning 2012) 

Opfølgning efter de faktiske elevoptag i september.  Statstilskud bliver ca. 1 mio. kr. mindre, 

fordi vi har færre elever, end vi forventede. Vi skønner at overskuddet bliver tilsvarende 

mindre.  

•••• Bilag 2-05.09.12 (likviditetsbudget): svinger lidt op og ned pga. af byggeriet, periodisering af 

tilskud og udbetaling af overtid mm men der er hele tiden et stort plus. 

•••• Bilag 3-05.09.12 (statusrapport): der er nogle afvigelser i forhold til budgettet især pga. 

bygningen. En del af udgifterne vil dog blive aktiveret og afskrevet.  

 



6. Afrapportering af resultatlønskontrakt 

•••• Bilag 4-05.09.12 (rapport- udleveres på mødet) 

 

Det er som normalt formandskabet (KSJ og FLO), der står for afrapporteringen. 

KSJ opsummerer de 8 punkter fra kontrakten: 

•••• Indsatsområde 1 (kompetenceudvikling og personalepolitik): målet opfyldt, men der skal 

arbejdes videre med strategien for kompetenceudvikling. 

•••• Indsatsområde 2 (studieparathed): med en gennemførelsesprocent for 3.g på 97,14 % er målet 

nået, men fremover vil vi have 1.-3.g med.  Vedr. undersøgelsen af afgangseleverne er målet 

opfyldt, det er første gang der gennemføres en sådan undersøgelse og den er endnu ikke så 

sigende; tanken er at den skal følges op.  Det er en ekstra bonus at få elevernes tilbagemeldinger 

om skolen generelt.  

•••• Indsatsområde 3 (udvikling af studieretninger): målet er opfyldt, men der skal arbejdes videre. 

Studieretninger indgår i skolens handleplan. 

•••• Indsatsområde 4 (IT-strategi): der er mere brug for at afprøve forskellige værktøjer og igangsætte 

flere pilotprojekter end at lave en overordnet strategi lige nu. Vi vil vende tilbage til en strategi. 

Formanden vurderede at det var en hensigtsmæssig ændring og at målet var opfyldt. 

•••• Indsatsområde 5 (effektivisering af den økonomiske og administrative drift): Målet er nået idet 

der har været fokus på økonomi, således at der igen i år er et mindre overskud. Punktet er en 

genganger, men der er fortsat god grund til at prioritere dette område.  

•••• Indsatsområde 6 (undervisningsmiljø og elevdemokrati): Målet er nået omkring elevdemokrati, 

og der er igangsat vigtige initiativer omkring talentarbejde, indsats overfor svage elever og 

omkring skriftligt arbejde.  

•••• Indsatsområde 7 (ekstra ramme, indsats mod frafald): Målet er nået omkring frafald, men ikke 

helt ved det skr. fravær. Her er det 72 % i stedet for målet på 75 %, som har et skriftligt fravær på 

mindre end 20 %.  Men der er tale om en klar forbedring. 

•••• Indsatsområde 8 (ekstra ramme, Bygningstilpasning): Målet er nået. 

 
Konklusion: målopfyldelse på 90 %, så der udbetales 90 % af de 120.000 kr. Det store merarbejde 

for rektor omkring bygningstilpasning aflønnes med et engangsvederlag på 30.000 kr. 

7. Indsatsområder til ny resultatlønskontrakt 

 

KSJ: Det er frivilligt med en resultatlønskontrakt, men det har fungeret godt som redskab for 

Bestyrelsen. Der var enighed om at videreføre kontrakten efter de hidtidige principper. 

Indsatsområder der foreslås videreført: 

• Studieparathed. Gennemførelse måles over alle 3 gymnasieår. Opfølgning på undersøgelse 

af afgangselever. 

• Udvikling af studieretninger 

• Udvikling af IT, herunder pædagogiske anvendelser af IT 

• Initiativer til at effektivisere den økonomiske og administrative drift 

• Undervisningsmiljø, bl.a. talentarbejde 

• Frafald og fravær (”skriftligt fravær”) 

 



JZ og HM: vi kunne måske indføre ”Lektiefængsel” hvor man laver afleveringer og mindsker 

fraværet.  Bestyrelsen drøftede forslaget og fandt at skolen – uden at det skal kaldes ”lektiefængsel” 

- skulle gøre en aktiv indsats over for elever for at forebygge stort skriftligt fravær. 

Forslag til nye indsatsområder: 

• Internationalisering, bl.a. med henblik på studieretninger (kinesiske områdestudier mm) 

• Skriftlighed.  Undersøgelser af karakterniveau for skriftligt arbejde.  Initiativer til at højne 

kvaliteten 

• Bygningsdrift.  Initiativer til energibesparelser.  

 

JZ: vi vil gerne have elevrådet på som indsatsområde fortsat, så vi fortsætter arbejdet med at 

gøre stedet attraktivt, og får resten af udvalgene til at stå stærkere.  Det blev modtaget positivt. 

 

Bestyrelsen tiltrådte forslagene til indsatsområder.   

8. Skolens værdigrundlag og målsætning 

Ved sidste bestyrelsesmøde blev der vedtaget hvilke temaer der skulle behandles på møderne i dette 

skoleår. Ved skoleårets første møde er det skolens værdigrundlag og målsætning der er temaet. Vi 

tager en første drøftelse på baggrund af det eksisterende værdigrundlag. Niels Egelunds rapport 

”Gymnasier der rykker” er tidligere sendt ud til inspiration. 

 

•••• Bilag 6-05.09.12 (skolens eksisterende målsætning) 

•••• Bilag 7-05.09.12 (”Gymnasier der rykker”) 

 

KSJ: Efter en gennemlæsning af skolens snart lidt ældre målsætningspapir, kan man se at meget bør 

opdateres på det faktuelle, men at de grundlæggende værdier holder. Projektet Ny nordisk skole fra 

undervisningsministeren handler også meget om værdier og SG passer godt ind. 

Der var enighed om at selv om de grundlæggende værdier holder og passer godt også i kommunens 

profil, er der brug for en ny målformulering, som kort og klart fremhæver de egenskaber der 

karakteriserer skolen. Elevrepræsentanterne efterlyste at der stod noget om skolens traditioner. 

Bestyrelsen drøftede hvem målsætningspapiret henvender sig til. Der var enighed om at det skal 

kunne læses og bruges eksternt, og at det gerne må tegne en tydeligere profil af skolen.   

Der nedsættes et udvalg på skolen og bestyrelsen får et udkast som der kan gives feedback på.  

 
9. Personalepolitik 

Ledelsen har udarbejdet et forslag til ny personalepolitik. Forslaget har været drøftet på et MIO-

møde og fremlægges nu til en første drøftelse i bestyrelsen. 

• Bilag 8-05.09.12 (personalepolitik) 

 

Det er ledelsen der har lavet et udkast, og det er blevet drøftet overordnet dels med 

tillidsrepræsentanten og dels i MIO. Her blev det påpeget, at det skulle skrives mere homogent og 

inkluderende. MIO ville også gerne have tilføjet et afsnit om seniorpolitik mm. Det vil 3 medlemmer 

fra MIO (2 lærere, 1 TAP) og ledelsen arbejde videre med. Det er endvidere planen at holde et 

personalemøde hvorefter personalepolitikken igen vil blive forelagt bestyrelsen. 



Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med at have fået forelagt personalepolitikken, som hører med til 

bestyrelsens opgaver.  Man drøftede forholdet mellem den overordnede politik og de konkrete 

regler. Der var enighed om at begge aspekter hører med, men at der med fordel kunne skelnes 

tydeligere mellem de to niveauer.  

DS fremhævede at det er vigtigt at alle på skolen får et ejerskab og at der er en proces. 

Bestyrelsen gav udtryk for at der var gjort et godt og grundigt stykke arbejde, bl.a. med 

kompetenceudvikling. 

10. Renovering og nybyggeri i den naturvidenskabelige fløj 

Der orienteres om status for arbejdet. Evt. besigtigelse på byggepladsen. 

Rektor orienterede. Det går næsten planmæssigt med renoveringen, så vi er klar til efter 

efterårsferien. Nybyggeriet er lidt forsinket bl.a. fordi der har manglet byggetilladelse, så det ikke 

kunne starte i sommerferien. 

Lærerne har planlagt efterårets undervisning, så de kan klare sig med begrænset udstyr. De har 

inddraget simple hjemmeforsøg og fysikforsøg i Tivoli med B-niveau. 

I disse uger må vi bruge alle lokaler (projektrum, gamle billedkunstrum mm). 

 

11. Eventuel beslutning om, hvilken information, der skal videregives til ansatte: referatet. 
12.  Evt. Intet. 

 


