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Referat af bestyrelsesmødet torsdag den 9. juni 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), Finn Løbner Olesen (FLO), Niels Dreyer Sørensen (DS) 

Afbud fra: Naima Simring (NS), Kim Sunesen (KS), Mette Koustrup Solvang (MP) 

Ref: Annie Christensen (AC) 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt. 

2. Godkendelse af referat: godkendt 

3. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde: se punkt 8. 

4. Orientering og meddelelser 

• Formanden KSJ: intet 

• Rektor Bj:  

o Mediestorm omkring gymnasiernes karaktergennemsnit og fravær. Dette affødte en 

længere debat. 

o Vi er næsten klar til næste skoleår og har i dag haft en hel dag med 3 nye lærere Vi 

ansætter 2 lærere med fransk da de nuværende lærere stopper. 

o Optagelse af elever: nogle af de elever, der søgte et gymnasium i København som 

1.prioritet, men ikke blev optaget der, har vi ikke kunnet få plads til, da der er elever på 

venteliste. Nogle klager over dette. 

o 30 elever i de nye 1.klasser lige nu. 799 er nok det højeste elevtal nogensinde. 

• DS: Finn Lysell er valgt til pædagogisk råds formand. 

5. Status på økonomi 

Bilag 1-9.06.11 (Statusrapport): Vi er lidt på den positive side i forhold til budgettet, da vi ikke har brugt så 

meget på vedligeholdelse.  

Bilag 2-9.06.11 (Likviditetsbudget): Tallet fra slut maj på 22.8 mio. kr. er det konkrete tal – øvrige tal er 

prognose. Vi når nok ned på ca. 16 mio. kr. som følge af køb af ejendom juni og ekstra udgifter 

efterfølgende til indretning. Dertil kommer en udgift til udvidelse af B-fløj – se punkt 7. 

6. Personalepolitik 

Bilag 3-9.06.11 (personalepolitik, indholdspunkter i oversigt): Bestyrelsens har fremsat ønske om en 

nyformuleret personalepolitik. Foreløbig har vi kun overskrifter, der er drøftet i ledelsen.   Bestyrelsen 

drøftede personalepolitikkens overordnede indhold og funktion, herunder at sikre gennemskuelighed for 

personalet, samt den videre proces. Personalepolitikken vil blive udarbejdet af ledelsen i samarbejde med 

personalet (MIO) og forelagt bestyrelsen inden endelig vedtagelse. 
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7. Skoleåret 2011/2012 

Der blev orienteret om den igangværende proces med henblik på at rumme de ca 800 elever og tilpasse 

bygningskapaciteten: 

• Indretning af biblioteket har været omfattende og mere komplekst end forventet. 

(Arkitekter, kommune, brandtilsyn og byggeudvalg med elever og lærere m.fl.), men vi satser på at 

underskrive købsaftale inden sommerferien. 

• Ud fra udbudsmaterialet, har vi fået en række tilbud og skal nu vælge hvilken entreprenør, der skal 

have opgaven. Arbejdet går i gang og skal være færdigt i sommerferien. Vi vil bruge skolemøbler fra 

pavillonerne og købe nyt senere. 

• Billedkunstlokalet skal flyttes og vi får et ekstra musiklokale. 

• B-fløjen (naturvidenskab): det projekt kører ved siden af med de interesserede lærere og de 2 

arkitekter fra Gymnasiefællesskabet. Vi får 2,4 mio. kr. fra UVM, men pengene rækker nok ikke så 

langt. Der mangler et lokale, så vi bygger måske en ende ud mod parkeringspladsen. Resten af 

lokalerne gøres mere anvendelige og mere moderne, og vi satser på at få lavet ventilationen med 

det samme.  

Bestyrelsen tager beretningen til efterretning og vil gerne holdes orienteret. 

Vi laver en indvielse, når det er færdigt. 

8. Evaluering af bestyrelsesarbejdet i skoleåret 2010/2011  

•Bilag 4-9.06.11. Notatet tager udgangspunkt i bestyrelsesseminaret. 

KSJ gennemgik notatet, hvorefter bestyrelsen drøftede det forløbne års arbejde. Der var generelt 

tilfredshed med arbejdet, herunder med fordelingen på de forskellige arbejdsområder og med det 

gennemgående gode informationsniveau.  Det har været positivt at få nye medlemmer ind som har tilført 

arbejdet ny energi. Elevrepræsentanterne synes det er interessant at deltage og være med i 

beslutningsprocessen. Bestyrelsen vil gerne gøre deltagelse i et arrangement på skolen ca. en gang om året 

til en tradition.  

9. Temaer til det kommende skoleårs bestyrelsesarbejde 

• Bilag 5-9.06.11 (bilag med temaforslag) 

På baggrund af bestyrelsesseminar og input fra medlemmer blev der besluttet temaer til det kommende 

års bestyrelsesmøder: 

• Investeringsplan og flerårigt budget  

• Elevdemokrati 

• Fremtidigt elevgrundlag og kontakt mellem grundskole og SG.  

• Forslag til temaer der kan tages op senere: Profilering af studieretninger, overgang til videregående 

uddannelse, pædagogik (herunder anvendelse af IT), efteruddannelse.  

Der blev besluttet en rækkefølge (se pkt. 10) Temadiskussion kan vare ca. en time efter den første halve 

time med formaliteter er overstået. Under temadiskussionen kan der være gæster med  
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10. Mødedatoer i det kommende skoleår           

 Der blev besluttet fire møder med mulighed for at afholde et 5. møde efter behov: 

• 1.møde: Onsdag 7.9. (evt kl.18?). Diskutere rammer for et overordnet flerårigt budget. 

Resultatlønkontrakt.  

• 2.møde: Onsdag 7.12. Elevdemokrati. Budget. 

• 3.møde: Torsdag den 29.3. Fremtidigt elevgrundlag og kontakt mellem grundskole og SG. 

Årsregnskab. 

• 4.møde: Onsdag 6.6.  

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

Referatet. 

12. Eventuelt: Intet 


