
 

Møde i bestyrelsen for Solrød Gym 
9.marts 2011 
 
Til stede: Karen Sonne Jakobsen, Finn Løbner 
Olesen, Kim Sunesen, Naima Simring, Pia 
Dyrberg, Mette Solgaard, Niels Dreyer, 
Sandra Christensen 2d , Simone Bang 2d 
Rektor Bjarne Thams og HC (ref) 
 
 
Ad 1 Godkendelse af dagsorden. Godkendt 
 
 
Ad 2 Godkendelse af referat.  Ref godkendt, 
dog havde DS bemærkninger vedr Campus 
Køge. KSJ henviste diskussionen til 
bestyrelsesseminaret i april.  
 
 
Ad 3 Orientering og meddelelser. KSJ 
gjorde opmærksom på det udsendte program 
for seminar om gymnasiebestyrelsesarbejde. 
Der er oplæg om temaer som diskuteres 
aktuelt i gymnasiesektoren , bl. a. samarbejde 
mellem institutioner og rum for udvikling af 
skolen.   KSJ udtrykte håb om alles deltagelse 
i seminaret og ønskede at indhente 
ideer/forslag til input. 
Desuden opfordrede KSJ alle til at opdatere 
sig på den hjemmeside, som Gymnasiernes 
Bestyrelsesforening (Gbf) har: 
http://www.gymbf.dk/ 
 
Rektor fortalte, at en elev, Caroline Holm, er 
død af meningokok sygdom. Rektor 
redegjorde for, hvordan den triste situation 
var blevet håndteret på skolen -både overfor 
myndigheder, elever og personale samt 
overfor pressen 
 
Rektor orienterede kort om omstruktureringer  
i undervisningsministeriet. Vi indsætter et 
link til UVM’s plan /oversigt, så bestyrelsen 
kan skabe sig et overblik over den nye 
ministerielle struktur. 
http://www.uvm.dk/Aktuelt/Aktuelt/Aktuelt/2
011/Feb/110224%20Faa%20overblik%20ove

r%20Undervisningsministeriets%20nye%20st
ruktur.aspx 
 
Ad 4 Status på økonomi 2011 
 
Rektor gennemgik statusoversigten over årets 
første 2 måneder, som viser et driftsresultat på 
1,666 mill kr. 
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning 
 
Ad 5 Årsrapporten 2010 
Bestyrelsen gennemgik først 
revisionsprotokollatet.  
KSJ bemærkede, at revisionen ikke har givet 
anledning til anmærkninger og at  revisor 
roser skolens forvaltning af midlerne i 
overensstemmelse med skolens formål og god 
praksis. Revisionen er blevet mere kompleks 
som følge af bygningsovertagelsen, og også 
denne del bedømmes positivt af revisor. 
Rektor udtrykte tilfredshed med de fine 
bemærkninger og tilføjede at skolen skal 
stramme op på sin praksis vedr. godkendelse 
af nye brugere på netbank-delen og 
ajourføring af regnskabsinstruks, som 
bliver klar til 1. april.  
 
Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet. 
 
Dernæst behandlede bestyrelsen årsrapporten. 
Overskuddet ligger meget tæt på det 
budgetterede, egenkapitalen er vokset og 
skolen har fortsat de foregående års positive 
udvikling og økonomiske konsolidering. PD 
ønskede at vide, hvor stor den ideelle 
egenkapital bør være. Hvad er det optimale 
mål for en skole af Solrød Gymnasiums 
størrelse?  KSJ foreslog at man tog en mere 
grundig drøftelse af dette spørgsmål på 
bestyrelsesseminaret.  
Formanden pegede desuden på, at skolen står 
overfor investeringer, som giver god grund til 
en vis opsparing. Med selvejet kommer der 
større aktiviteter, som skolen selv skal bære 
risikoen ved.  
 



Solrød Gymnasiums likviditet er forbedret 
med 10 mill kr i 2010, hvoraf de 6 mill kr 
stammer fra optagelse af et større lån end 
nødvendigt for bygningskøbet. 
 
Rektor gennemgik ledelsesberetningen.  
 
KSJ fremhævede at de oplyste nøgletal viser 
at skolen placerer sig fornuftigt i 
sammenligning med andre  gymnasier. 
 
 
MP ønskede at vide, om medarbejderne kan 
få adgang til lønstatistikken?  DS henviste 
spørgsmålet til MIO og til at søge viden i GL’ 
s lønoversigt. 
 
KSJ afrundede debatten med at konstatere at 
bestyrelsen er særdeles tilfreds med årets 
resultat, som afspejler at skolen har fortsat  
den positive udvikling.  Bestyrelsen 
underskrev årsrapporten 
 
Ad 6 Handlingsplan 2010 – 13 
KSJ indledte omkring handlingsplanens  
områder: Profilering af studieretninger, 
pædagogisk udvikling og efteruddannelse, ny 
skriftlighed, elevdemokrati, IT- strategi og 
kontakt med grundskolen/folkeskolen. 
Områderne har tidligere været forelagt 
bestyrelsen og fået bestyrelsens opbakning. 
Blandt områderne tillagde formanden 
profilering af studieretninger en særlig 
strategisk betydning for skolens fremtidige 
udvikling. 
 
Rektor redegjorde for, at der er arbejdet med 
handlingsplanen i udvalg, og nu foreligger der 
et næsten færdigt produkt.  
Naima Sim ring spurgte om der findes en IT-
politik for eleverne?  Rektor mente ikke, at vi 
administrerer efter en forventning om, at alle 
elever har en bærbar pc.  Desuden pågår der 
en diskussion om anvendelse af I-Pad og I- 
bøger i undervisningen. 
PD fremhævede, at hun havde fået et meget 
forskelligt indtryk af lærernes kultur/ 
anvendelse af IT i undervisningen, fx omkring 

elektronisk aflevering og korrektur af 
opgaver.  
DS ønskede uddybning af punktet vedr 
pædagogisk udvikling og efteruddannelse, 
specielt hvad der menes med ”pædagogisk 
task-force” og efterlyste en høring af planen 
blandt lærerne Rektor oplyste at lærerne 
selvfølgelig skal høres og at det allerede er 
sket, og at det vil ske igen (PR-møder). 
Kim Sunesen ville vide, hvad der ligger i 
begrebet ’konflikthåndtering’ blandt lærere?  
Rektor  sagde, at det i virkeligheden er en 
videreførelse af et punkt fra seneste 
handlingsplan og drejer sig om de mange nye 
samarbejdskonstellationer (fx i teams), der 
kan give anledning til konflikter. Desuden 
mærker skolen i højere grad forældreklager. 
Men i øvrigt er skolen ikke specielt 
konfliktfyldt. 
KS ønskede også en status på udviklingen af 
elevdemokrati. 
Simone og Sandra sagde samstemmende, at 
elevrådet har fået megen støtte til at komme i 
gang fx fra 2 lærere, men det kniber stadig 
med elevdeltagelsen. Det forsøger elevrådet at 
dyrke ved at arrangere en elevrådshyttetur, 
men det er også svært, at få eleverne til at 
melde sig til udvalgene. Sandra og Simone vil 
gerne knytte an til de bedst fungerende 
elevudvalg: Fredagscafé og festudvalg. 
MP tilkendegav, at hun vil gøre noget for at 
profilere elevrådet på skolens web, og at der 
er bestræbelser på at lave et skoleblad. 
KSJ takkede for  elevindlæggene og udtrykte 
ønske om at høre nyt fra elevrådet på de 
kommende bestyrelsesmøder. 
 
Samarbejde med folkeskoler: FLO tilsluttede 
sig ønsket om at danne en lokal forankring, 
her omkring Uglegårdsskolen. Det burde let 
kunne lade sig gøre. 
 
Bestyrelsen nikker ja til handlingsplanen, som 
kan færdiggøres i skoleregi. 
 
 
 
 



 
Ad 7 Skoleåret 2011/12 
Der er allerede indkommet mange ansøgere til 
de kommende førsteklasser. Kun ret få skal til 
optagelsesprøve. Søgetallet er 
tilfredsstillende. Skolens søgetal er 276 STX 

og 39 HF. 
Af den offentlige debat synes at fremgå at 
Vestegnen har problemer med søgningen. De 
unge søger mod gymnasierne i det indre 
København, men denne tendens ser ikke ud til 
at omfatte Solrød.. 
Bestyrelsen drøftede elevernes motiver bag 
gymnasievalget – en årligt tilbagevendende 
diskussion. 
 
Rektor redegjorde for   skolens køb af  
administrationsfløjen på Solrød Bibliotek (ca 
500 kvm). Forventningen er, at fløjen i løbet 
af sommeren kan indrettes til undervisning, så 
lejemålet af pavilloner kan ophøre. Desuden 

arbejder vi med forandringer i skolens 
bygninger i de kommende år. 
 
DS ønskede en undersøgelse af, hvor meget 
undervisning, der foregår udenfor faglokaler. 
Fx fysik, billedkunst, musik osv, for på den 
måde at klarlægge lokalebehovet. 
 
KSJ afrundede debatten med glæde over den 
gode søgning, og at bygningsrenoveringen er i 
god gænge. 
 
Ad evt MP foreslog, at der tages et foto af 
bestyrelsen, og at der på en morgensamling 
orienteres om bestyrelsens arbejde, for på den 
måde at støtte elevrepræsentanterne i skolens 
bestyrelse. 
 
Mødet slut kl 19.10. 
HC 
 
 

 
 
 
  


