
 

Beslutningsreferat 

Bestyrelsesmøde d. 31. marts 2016 kl. 09.00,  

Hotel Comwell Roskilde 
 
Tilstede frem til kl. 12.00: Henriette Selck, Bjarne Thams, Trine Pedersen, Christina Tornquist, Erik Vejlebo, Julie Meldgaard 

Kirkeby – elevrep., Brian Venneberg, Bo Nygaard Larsen.  

Tilstede efter kl. 12.00: Henriette Selck, Bjarne Thams, Trine Pedersen, Christina Tornquist, Erik Vejlebo, Julie Meldgaard 

Kirkeby – elevrep., Brian Venneberg, HC, AS og AC 

Afbud: Henriette Horsager Sørensen – elevrep., Ellen Thomsen 

 

Referent: Britt Krejberg, sekretær 

 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Godkendt med flg. ændringer:  

 pkt. 10 blev flyttet til 

eftermiddagens seminar men 

indskrives her.  

 Besøg af Sverri Hammer er kort 

refereret i pkt. 12. Sverri 

Hammers præsentation sendes 

ud med referat. 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Godkendt 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 
 

a) Strategi omkring håndtering af ikke fyldte 

klasser. 

b) Elevråd – spørgeskema om brug af IT 

 

 

a) Der er ikke mange 

handlemuligheder mht. ikke 

fyldte klasser – AS laver et 

oplæg til næste møde. 

b) Spørgeskema til alle elever om 

brugen af IT. Klar udmelding fra 

lærerne om pc skal bruges v. 

timens start virker godt. 

Lærerteams har udviklet 

individuel klassepolitik for it-

værktøjer som fungerer fint. 

 

 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 
 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

 

 Henriette og Bjarne deltog i 

Seminar i Undervisningsministeriet, 

med fokus på bestyrelser i front for 

kvaliteten. Gode oplæg, fokus på 

større samarbejde mellem 

institutioner.  

Vi skal fremover agere ud fra data 

og målbare indikatorer.  

Peter Højland kom med oplæg – 

gode refleksioner om, hvad man 

skal passe på i bestyrelsesarbejdet. 

Det fortrolige rum, man er ansvarlig 

for skolens økonomi, kvalitet og 

drift. Man møder forberedt til 



møderne – man har sat sig ind i 

dagsorden og bilag. 

Selvevaluering – er vi dygtige nok? 

Det blev besluttet at formanden 

tager en snak med hvert 

bestyrelsesmedlem om rolle, 

forventninger m.m. 

Det blev besluttet at udvide 

bestyrelsesmøderne nogle timer når 

behovet opstår. 

 Det blev besluttet af gennemse 

vedtægterne for Solrød 

Gymnasium for at overveje en evt. 

udvidelse af bestyrelsen. 

Bestyrelsen besluttede desuden at 

inddrage udefra kommende 

oplægsholdere mere aktivt som 

inspiration.  

 Ansøgertal til oprettelse af 6 + 2 

klasser. 3 klasser mindre efter 

sommer idet 9 stx klasser går ud og 

6 stx klasser kommer ind. 

 

 

Pkt. 5 

 

Årsrapport 2015 
 

Årsrapport og revisionsprotokollat fremlægges, drøftes og 

underskrives.  Skolens revisor Søren Jensen deltager fra kl. 

10.00 

 
 Bilag 1-31.03.16 (Årsrapport) 

 Bilag 2-31.03.16 (Revisionsprotokollat)  

 
 

 

Årsrapport/skolens regnskab 

gennemgået. 

Godkendt af revisor uden 

forbehold og kritiske 

bemærkninger.  

 

Revisionsprotokol gennemgået. 

Godkendt af revisor uden 

bemærkninger el. kritiske forhold.  

 

Forvaltningen af de offentlige 

midler på Solrød Gymnasium er 

god. God sammenhæng i 

økonomien.  

 

Bestyrelsen bemyndiger Marianne 

Bille til at signere den elektroniske 

indberetning digitalt. Den 

bemyndigede person er ansvarlig 

for, at det indberettede materiale 

er fuldstændigt med underskrifter 

og forefindes på institutionen. 

 

På vegne af bestyrelsen godkender 

formanden med underskrift 

revisionens gennemgang: 

”Bestyrelsen har ingen 

kommentarer, da revisor hverken 

har kritiske bemærkninger og/eller 

væsentlige anbefalinger i 

revisionsprotokollatet.” 

 



 

Pkt. 6 

 

Status på økonomi 

 
 Bilag 3-31.03.16 (Statusrapport) 

 Bilag 4-31.03.16 (Likviditetsbudget)  

 

 

Taget til efterretning. 

 

Pkt. 7 

 

Skoleåret 2016/2017 

 
Der orienteres om søgetal for kommende skoleår og 

konsekvenserne heraf. 

 

 

Ansøgninger til det nye skoleår er i hus. 

Baseret på disse tal indstilles at Solrød 

Gymnasium opretter 6 stx (156) og 2 hf 

(42) klasser. 

Resultatet heraf er en samlet nedgang 

i klasseantallet på 3. 

 

Mht. at regeringen sandsynligvis 

vedtager en karakterkrav på 4 som 

adgangskrav for stx har Solrød 

Gymnasium undersøgt søgetallene: 

Det ser ikke ud til at Solrød Gymnasium 

har ansøgere med et 

standpunktskaraktergennemsnit på 

under 4. 

12½ % ligger mellem 6 og 7.  

Over 40 % ligger mellem 9 og 12. 

Bestyrelsen synes dette er meget 

positivt. 

 

 

Pkt. 8 

 

Politikker og måltal for den kønsmæssige 

sammensætning af bestyrelse og ledelse 

 
Bestyrelsen skal godkende politik og måltal for den 

kønsmæssige sammensætning af bestyrelse og ledelse. 

Dette fremgår af bekendtgørelse om måltal i bestyrelser mv. 

Bekendtgørelsen kan ses på:  

 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146131  

 

 Bilag 5-31.03.16 (Politikker og måltal for den 

kønsmæssige sammensætning af ledelsen) 

 

 

Vi har en god balance i bestyrelse og 

ledelse. 

Den nuværende sammensætning 

lever op til skolens politik for den 

kønsmæssige sammensætning. 

 

Pkt. 9 

 

Indretning af det tidligere billedkunstlokale 

 
Siden sidste bestyrelsesmøde er der i samarbejde med 

elevrådet blevet arbejdet på mulige løsninger til indretning 

af det tidligere billedkunstlokale. Udgangspunktet har været 

at indrette en elevlounge i naturlig forlængelse af 

kantineområdet som understøtter fællesskabet mellem 

eleverne. Området skal samtidig kunne bruges som 

intimscene til f.eks. mindre koncerter og optrædener.   

 
 Bilag 6-31.03.16 (Indretningsforslag)  

 

 

Indrettes som vist på forslag.  

 

Et loungerum med en intimscene for 

hele skolen. 

 

 

 

 

Pkt. 

10 

 

Flerårigt budget 
 

Der fremlægges et flerårigt budget med særligt fokus på 

2017 til drøftelse. Punktet behandles som en del af 

økonomidrøftelsen i seminardelen efter frokost. 

 

 

Finde ca. 1.500.000 kr. 

Udlicitering af kantine, reduktion i 

rengøring samt trimning af 

pedelfunktion. Dertil en tilnærmelse i 

lærerstanden svarende til elevtal. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=146131


 Bilag 7-31.03.16 (Budget 2017 - udkast) 

 Bilag 8-31.03.16 (Budget 2017 – udkast, udfoldet) 

 

Gymnasiereform på vej som kan 

ændre alt. 

 

Måske et ekstraordinært 

bestyrelsesmøde inden sommer. 

 

 

Pkt. 

11 

 

Eventuel beslutning om, hvilken information, der 

skal videregives til ansatte. 

 

 

Referatet. 

 

Pkt. 

12 

 

Evt. 

Til at inspirere og udfordre os i vores drøftelser og 

overvejelser har vi inviteret Sverri Hammer.  

 

Sverri Hammer er cand. scient. pol. og har 

gymnasiesidefag i psykologi. Sverri Hammer 

beskæftiger sig med ledelsesrådgivning og er 

lektor på DTU i Ledelse, strategi og organisation 

samt ekstern lektor på MPA og MPG på CBS. 

 Sverri Hammer har tidligere været, rektor på 

Haslev Seminarium og leder af handelsgymnasiet 

i Køge.  

 

Hvilke overvejelser er det vigtigt at gøre sig som 

bestyrelse og ledelse midt i en 

besparelsesdagsorden? Hvordan navigere på en 

god måde i en besparelsesproces? Findes der 

måske ligefrem muligheder/fordele i det at blive 

tvunget ind i en sådan proces? Kan der anvises 

andre veje i processen end blot det at skære 

væk og løbe stærkere? Og hvordan fremmer 

man motivation, udvikling og innovation midt i en 

sparertid? 

Sverri havde en digital præsentation 

og kom bl.a. med flg. headlines: 

 Vi er nødt til at tænke udvikling. 

Ofte virker implementering – 

analysere bedre end omvendt. 

 Finde ud af, hvad der er værd 

at tale om. 

 Vær opmærksom – hvad lærer 

vi noget af? 

 Udvikling er vigtigt at holde for 

øje – vi kan nemt spare os selv 

ihjel. 

 Fællesskabsfølelse så hurtigt som 

muligt. 

 Brug ”timeout” og sammen 

finde ud af: hvor vi er, hvor vi 

skal hen og hvordan vi kommer 

derhen. 

 

 


