
 

Beslutningsreferat af Bestyrelsesmøde  

d. 9. december 2015 kl. 17.00 – 20.30 
 

 

Tilstede:  

Henriette Selck, Brian Venneberg, Erik Vejlebo, Ellen Thomsen, Bjarne Thams, Trine Pedersen- 

medarb., Christina Tornquist – medarb. 

 

Afbud: Bo Nygaard Larsen, Henriette Horsager Sørensen – elevrep., Julie Meldgaard Kirkeby – 

elevrep. 

 

 

Referant: Britt Krejberg 

 

 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Godkendt 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 

 

 

Hvordan husker vi fremadrettet det vi 

beslutter: 

Med på udkast til dagsorden – laves af BK.  

 Strategi omkring håndtering af ikke 

fyldte klasser – med på de næste 

møder 

 Branding af skolen er med i 

handleplanen 

 Opdatering på UVM – er med 

 Elevråd – spørgeskema om brug af IT? 

Har været med på PRUF. Vi afventer 

svar fra elevråd på næste møde. 

 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 
 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

 

Formand: ikke noget 

Rektor: 

 Meget lille frafald. 

 Facebook-julekalender lavet af en 

gruppe elever med en positiv og sjov 

tilgang til elever/lærere. 

 Reform på vej – karakterkrav på 4 er 

varslet for stx. 

Elevråd: ikke noget 

 

 

Pkt. 5 

 

TEMA: Rekruttering og grundskole-

samarbejde.  
Som oplæg til drøftelse orienteres der om det 

aktuelle samarbejde med fem grundskoler i 

vores nærområde. Under punktet deltager 

projektets styregruppe. 

 

Jana, Bodil og Rasmus. 

Engelsk, matematik og dansk – 

overgangsproblematikker. 

Bevilget penge fra UVM til forsøg. 

 

Nabogrundskoler været på besøg og vi har 



besøgt dem.  

Samarbejde er i gang med tiltag der skal give 

en bedre overgang fra grundskolen. 

 

 

Pkt. 6 

 

Status på økonomi 
Ud over at behandle statusrapporten som vi 

plejer, vil vi denne gang i lyset af de store 

besparelser som er udmeldt af regeringen tage 

en bredere drøftelse. Der vil blive orienteret om 

besparelserne og skolens økonomi i årene 

fremover drøftes.  

Til punktet er vedlagt et brev fra SG stilet til 

ministeren samt ministerens svar. Via et link gives 

I også adgang til en nyligt offentliggjort 

omkostnings- og effektiviseringsanalyse 

udfærdiget af konsulentfirmaet Qvartz: Link til 

rapport. Opsummeringen findes på side 112. 

Ministeriet har udgivet fakta ark om analysen, 

som kan tilgås her. 

•Bilag 1-09.12.15 (statusrapport) 

•Bilag 2-09.12.15 (brev til Ellen Trane Nørby) 

•Bilag 3-09.12.15 (svar fra Ellen Trane Nørby) 

 

 

Gennemgang af tal/bilag. 

 

Statusrapport og likviditetsrapport er 

godkendt. 

 

 

 

Pkt. 7 

 

Budget 2015 

•Bilag 4-09.12.15 (budget 2016) 

 

8 stx og 2 hf efter sommerferien.  

 

Afsat penge til udskiftning af belysning  

 

Afsat penge til udvikling af gamle BK-areal.  

 

BS fremkom med flere punkter der skal 

diskuteres jvf besparelser. I denne 

sammenhæng er det vigtigt at der skal 

effektiviseres uden at miste kvaliteten i 

undervisningen.  

 

2017 budgettet skal allerede nu inkluderes – 

bla ved forskellige prognoseberegninger. 

 

Fokus på fastholdelse og rekruttering af elever. 

 

 

Pkt. 8 

 

Handleplan og personalepolitik 
Arbejdet med ny handleplan er nu afsluttet. 

Handleplanen fremlægges i sin endelige form til 

kort drøftelse. Skolens personalepolitik er blevet 

revideret. Dette er sket primært for at 

personalepolitikken afspejler gældende praksis 

efter indgåelse af OK13. Personalepolitikken 

fremlægges til orientering. 

•Bilag 5-09.12.15 (handleplan 2015-2018) 

•Bilag 6-09.12.15 (revideret personalepolitik) 

 

 

Handleplan 2015-2018: 

Til orientering og godkendt 

 

Personalepolitik: 

Til orientering og godkendt 

 

 

Pkt.9 

 

Konfliktstrategi på Solrød Gymnasium 
I efterårets løb har vi arbejdet med en strategi 

for konflikthåndtering. SG er ikke mere 

”konfliktramt” end alle andre gymnasier eller 

lignende organisationer. Men konflikter 

optræder, og den gode håndtering af disse er 

afgørende for trivsel og fastholdelse. 

•Bilag 7-09.12.15 (Avisartikel fra Dagbladet) 

 

Til orientering 

 

Uddannelsesforløb for ledelse, 

studievejledning og en reel 

konfliktmægleruddannelse til én lærer.  

Tilbud – så vi har nu 4 lærer afsted til 2 lærers 



 pris. 

Bruges også i markedsføring af SG. 

 

 

Pkt. 10 

 

 

Udbud af næste skoleårs studie-

retninger. 
Der orienteres om næste skoleårs udbud af 

studie-retninger. 

•Bilag 8-09.12.15 (studieretningsudbud 

2016/2017) 

 

 

Til orientering 

 

Tilsvarende sidste år. 

Varslingen af gymnasiereform gør at vi holder 

lidt igen. 

 

Pkt. 11 

 

 

Eventuel beslutning om, hvilken 

information, der skal videregives til 

ansatte 

 

 

Referatet. 

 

Pkt.12 

 

Evt. 

 

 

Seminar d. 31. marts uden overnatning. 

Revisor inviteres 

Forslag til gæst er velkommen. 

 

 

 


