
Referat af bestyrelsesmødet onsdag den 6. juni 2012 kl. 17.00 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 Solgaard (MP), Pia 

Dyrberg (PD), Naima Simring (NS). 

Referent: Annie Christensen (AC) 

Tak til den aktive indsats fra elevrepræsentanterne SB og SC og held og lykke fremover. Næste skoleår er 

det de to nye formænd Jimmi og Harun, der er elevrepræsentanter i bestyrelsen. 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat: godkendt. 

 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: Indgår allerede i dagsorden 

 

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden: intet 

• Rektor (Bj): 

Vi har haft et spændende besøg af rektor fra New York, Joan Klingsberg.  

Personalepolitikken er næsten færdig, så den kommer på næste møde. 

Vi arrangerer en personaleudflugt til Amsterdam med 83 deltagere. Vi er væk to-sø, så skolen 

holder lukket to-fr. Programmet vil bl.a. bestå af skolebesøg. 

Flot forårskoncert – imponerende hvad eleverne kan. 

Afgangsklasserne har stået for en fin revy. 

Vi har igangsat et spændende projekt med en Ipad-klasse. 

Vi går en klasse ned næste skoleår – der var ikke basis for en ekstra klasse. 

 

5. Status på økonomi 

• Bilag 1-6.06.12 (Statusrapport): Et skønnet resultat ultimo juni 2012 er ca. 1,7 mio.kr lavere end 

budgetteret for perioden, da der har allerede været mange udgifter til projektet i B-fløjen og 

velfærdsrummet til rengøringspersonalet.  

   

• Bilag 2-6.06.12 (Likviditetsbudget): Vi har haft en særdeles god likviditet i første halvår af 2012, 

og selvom der kommer et stort træk på likviditeten de næste måneder til byggeriet i B-fløjen, 

forventer vi ikke, at det bliver nødvendigt at trække på prioritetslånet.  

 

6. Licitation på renovering af den naturvidenskabelige fløj 

Syv entreprenører har budt på renoveringsarbejdet i den naturvidenskabelige fløj. Der orienteres om 

udfaldet og projektøkonomien.  

Licitationen er faldet godt ud og rammer ret tæt på budgettet. Der var budgetteret med en udgift på 

12 mio. kr. (uden moms). Ud over entreprisesummen er der andre udgifter, som skal dækkes af de 

budgetterede 12 mio. kr. (f.eks. rådgivning, byggetilladelse, jordbundsundersøgelse mm.). Vi vil dog 

bruge ca. 300.000 kr. mere end de 12 mio.kr. for at få en bedre brandsikring og bedre 

ovenlysvinduer. 



Byggeriet går i gang en uge før ferien, og vil påvirke undervisningen i de naturvidenskabelige fag i 

hvert fald frem til efterårsferien, så det bliver en stor udfordring. Lærerne har brugt meget tid på at 

samle vigtige ting i skabe på gangen og pakke resten ned. Pakningen afsluttes nok lørdag den 16.6, 

og der kommer så et flyttefirma og sætter det på fjernlager. 

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.  

7. Skoleåret 2012/2013 

Der orienteres om det kommende skoleår, herunder status på renoveringen af den 

naturvidenskabelige fløj. 

• Se ovenfor mht. B-fløjen og Amsterdam tur.  

• Vi har præcis 28 i gennemsnit i stx-klasserne og 30 i 1.hf. Der er en venteliste. 

• 2 af de lærere, der har været her det meste af deres arbejdsliv, går på pension, og en af de 

nyere lærere har fået nyt job. 

• Vi ansætter 3 nye årsvikarer.  

• Vi har igen været meget hurtigt færdige med time- og fagfordeling og skema. 

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i skoleåret 2011/2012 

• Bilag 3-6.06.12 

AF bilaget fra formanden (KSJ) fremgår det: 

Bestyrelsen har holdt 4 møder. 

Udover standardpunkter (herunder budget, økonomiopfølgning, årsregnskab, resultatlønkontrakt) 

har bestyrelsen arbejdet med temamøder med følgende emner: 

Temamøder 

• Flerårigt budget 

• Elevdemokrati 

• Samarbejde med folkeskole 

 

Desuden har vi haft oppe: 

Bestyrelsen har truffet beslutninger vedr. renovering af den naturvidenskabelige fløj og er løbende 

blevet orienteret om arbejdet. 

Derudover har bestyrelsen drøftet punkter af væsentlig betydning for skolens udvikling, herunder 

kapacitet og udbud af studieretninger.  

Det var Formandens (KSJ) vurdering, at temaformen har fungeret godt, bl.a. ved at bruge temaerne 

til at inddrage elevmedlemmer aktivt i arbejdet og til drøftelser med medarbejdere til relevante 

punkter.   

Bestyrelsen bakkede om formandens evaluering, så der fortsættes med at afsætte ca. halvdelen af 

mødetiden til et tema. 



9. Temaer til det kommende skoleårs bestyrelsesarbejde 

• Bilag 4-6.06.12 

 

For skoleåret 2012-13 foreslog formanden (KSJ) følgende temaer:  

1. Formulering af skolens værdigrundlag og målsætninger (på baggrund af drøftelse ved 

seneste årsrapport)  

2. Udbud / profilering af studieretninger  

3. Overgang til videregående uddannelse 

4. Pædagogik (herunder anvendelse af IT) 

5. Efteruddannelse 

 

Det blev drøftet, hvorfor så få unge får en videregående uddannelse. Vejledning til de videregående 

uddannelser ligger hos Studievalg Sjælland, der laver arrangementer for de 3 årgange og eleverne 

kan maile til dem. De er ikke ansat af os og har ikke deres daglige virke her. Det er kompetente folk, 

der er tættere på de videregående uddannelser, men måske er de langt fra eleverne.  

Det tilstræbes, at der laves en personaledag, hvor Bestyrelsen deltager, men der skal være en 

naturlig anledning.  

Forslag fra KS: Vi kunne inddrage rapporten ”Gymnasier der rykker” af Niels Egelund m.fl. som 

inspiration til næste møde. 

Bestyrelsen vedtog de foreslåede temaer og rækkefølgen som vist under punkt 10. 

10. Mødedatoer i det kommende skoleår 

• Onsdag den 5. september: værdigrundlæg og målsætning (punkt 1 ovenfor). Personalepolitik 

sættes nok også på. 

• Tirsdag den 4.december: studievejledning kombineret med overgangen til de videregående 

uddannelser (punkt 3 ovenfor). 

• Onsdag den 20.marts: Udbud/profilering af studieretninger (punkt 2) 

• Tirsdag den 4.juni: Pædagogik, IT og efteruddannelse (punkt 4 og 5). 

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

12. Evt. 

Rygeloven: vi må ikke længere ryge på matriklen. Eleverne kan få tilbudt rygestop-kursus. 

FLO inviterede til endnu et samarbejde mellem gymnasiet og grundskolen: en festival, som der er 

mulighed for at skaffe penge til.  


