
 

 

Referat 

 
Bestyrelsesmøde d. 21. september 2016 kl. 17.00,  

på Solrød Gymnasium 
 

 

Tilstede: 

 

 

 

 

 

Afbud: 

 

 

Referent: 

 

Henriette Selck, Bjarne Thams, Christina Tornquist (uden stemmeret), Bo Nygaard 

Larsen, Ellen Thomsen 

 

Elevrep.: Christian Bülow (uden stemmeret) og Mustafa Sediqi (med stemmeret) 

 

 

Trine Pedersen (med stemmeret), Erik Vejlebo, Jonas Rasmussen,  

 

 

Britt Skovø, sekretær 

 

 

 

Pkt. 1 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

 

Ingen bemærkninger 

 

Pkt. 2 

 

Godkendelse af referat 

 

 

Ellen havde enkelte spørgsmål: 

 til opsigelse af 

rengøringsassistent pga. 

sygdom. 

 mht. stillingsopslag kontoret – 

blæksprutte – er mere ment 

som en ”husalf” 

 Mødedato i marts er uheldig. 

 

Referat godkendt. 

 

Pkt. 3 

 

Opfølgning på beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 
 

 

 

Lectio: er blevet systemgodkendt. 

Kontrakt med Lectio er under 

udarbejdelse. 

 

9 kl. fra Munkekærskolen: det går 

godt og over forventning. Deres lærer 

kommer også mere og mere på 

Lærerværelset. 

10 kl.: kommer et par gange om ugen 

til undervisning i B-fløjen. 

 

Fællesarrangement d. 31/10 m. 

Emma Holten bliver også for 9. kl.  

 

Ombygningen af studievejledningen 

er færdigt. 

Kilen er ved at være færdigt. Et 

 



vandresoire som kan benyttes til 

udeliv/undervisning/idræt o.lign.  

Indvielse d. 28/10 kl. 16.00. 

 

Jonas Rasmussen er udpeget til at 

indtræde i bestyrelsen efter Brian 

Venneberg 

 

Prøver at finde en ny dato i marts, 

Bestyrelsesseminar af hensyn til Ellen. 

Der sendes en doodel. 

 

 

Pkt. 4 

 

Orientering og meddelelser 
 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

Formand:  

En til en samtale mellem formand og 

bestyrelsesmedlemmerne. Vi skal 

påregne ca. 20 min. pr samtale og 

det bliver umiddelbart inden 

bestyrelsesmødet. Henriette starter op 

i december. 

Christina kl. 15.20 

Bo kl. 15.40 

 

Bestyrelsesmøder starter kl. 16.00 

fremover. 

 

Ændring af dagsorden fremover vil 

der fremgå ”indstilling til vedtagelser” 

i den fremsendte dagsorden. 

 

Rektor: 

Husalf hedder Marianne Christrup, og 

hun starter 1/10-16. 

Lærer Mogens Hartington ligger 

desværre for døden, gik på pension i 

juni. 

 

Gymnasiereform. Ændringer mht. hf 

og grundforløbet på stx. Valg af 

studieretning først efter grundforløbet. 

Arbejdsgrupper er i gang.  

 

APV på vej til personalet. GL har lavet 

en undersøgelse og den bliver brugt.  

 

Alkohol og Samfund lavet rapport: 

Solrød Gymnasium fremstilles som 

party-provider. Der henvises til en fest 

som SG ikke havde nogen andel i. 

Elevernes festudvalg holdt festen 

”ude i byen”. 

Markering med rød af SG på et kort i 

rapporten bliver fjernet. 

Facebook-sider – der skal kun findes 

én som er offentlig. Andre grupper for 

SG bør lukkes – iflg. elevrådsformand. 

 



Køge Kommune rettet henvendelse 

v. Lovparken og fester i 

weekenderne, hvor vores elever er 

med. 

 

Elevråd: 

Der er konstitueret en god ledelse på 

8 pers.  

Vil prioritere alkoholpolitik/oplysning 

og rekruttering af elever til SG. 

 

Hyttetur planlagt til sidste weekend i 

oktober.  

 

Elevers trivsel skal i fokus og kunne 

være en vinkel for elevrådet.  

 

 

Pkt. 5 

 

 

Valg af ny næstformand 

  

Jonas Rasmussen, skoleleder på 

Uglegårdskolen.  

Vi indstiller Jonas til posten som 

næstformand og håber han vil 

accepterer valget. 

 

 

Pkt. 6 

 

Tema: Økonomi 
Budgetopfølgning for 2016 samt budget 2017 

 

• Bilag 1-21.09.16 (budgetopfølgning 2016) 

• Bilag 2-21.09.16 (likviditetsbudget) 

 

 

 

Bilagene er sendt ud i dag 

forsinkelsen skyldes at vi mangler 

personale på kontoret. 

 

Pænt overskud på revideret budget 

ca ¼ mill. i 2016. Det burde være tæt 

på det endelige regnskab. 

 

Budget for 2017: 

Tidligt udkast i marts og meget af 

marts-seminar gik med at tale om 

2017 – med et forventet minus på 1,5 

mill. Indstilling fra bestyrelsen var at 

kigge på kantine, rengøring, pedel 

og lærerne/vikardækningen.  

 

Lige nu siger underskuddet ca. 

144.000,- for 2017.  

 

MIO-møde i sidste uge. Indstillingen 

derfra er, at vi ikke behøver et stort 

overskud i 2017. 

 

Præmissen for budgettet er 7 + 2 

klasser efter sommer. Der regnes 2-2,5 

årsværk pr. klasse. Bliver det igen 6+2 

så taler vi om 6 årsværk der skal 

spares.  

Opsigelser pr. 1. feb., hvis vi skal tage 

hensyn til opsigelsesvarsler. Gætter 

på at der måske er et par stykke som 



ikke kan klares med naturlig afgang.  

 

7+2 = underskud 144.000 som kan 

dækkes ved naturlig afgang. Risiko 

for 6+2 = afskedigelse af ca. 3 

årsværk. 

Demografien er positiv. Solrød er 

vækstkommune og 

befolkningsprognosen er stigende.  

 

Branding nord for Solrød på 

undervisningskvalitet bør prioriteres. 

 

Politisk arbejdes der på, at få de 

unge til at vælge stx/hf udd. fra til 

fordel for erhvervsuddannelserne. 

 

Elevrådet skal skæres 4000 i 

budgettet.  

 

SG stopper samarbejde med UUV. 

Deres materiale til grundskolen er 

under al kritik.  

Beslutning:  

Vi satser på klassetal 7+2, men der 

skal holdes øje med budgettet og 

især søgetallene til mødet i marts. Vi 

er meget obs på det her.  

Rekruttering bliver en emne på 

bestyrelsesmødet i december. 

 

Likviditetsbudgettet er lidt stigende. I 

oktober er der indkøbt 90 nye pc’er til 

lærerne.  

Ser alt i alt fint ud. 

 

 

Pkt. 7 

 

Kapacitetsfastsættelse for skoleåret 2017/2018 

 
Bestyrelsen skal fastlægge næste skoleårs kapacitet. 

Kapacitetstallet skal indberettes til regionen. Det indstilles 

til bestyrelsen, at vi optager 280 elever, svarende til 10 

klasser (fordelt på 8 stx-klasser og 2 hf-klasser). 

KOMMENTAR: Reelt er vores kapacitet større. I vores 

nuværende 1.g, 2.g og 1.hf (fortsætterklasser) har vi 15 

klasser. Til sommer dimitterer vi 10 klasser. Da klassetallet 

på SG var på sit højeste, var der 29 klasser på skolen. Vi 

har med andre ord plads/kapacitet til mindst 14 klasser i 

optaget til kommende skoleår. 

 

• Bilag 3-21.09.16 (antal klasser over tid) 

 

 

Vi melder 10+2 – der er plads og 

kompensere for nedgangen sidste år.  

 

BJ kontakter Johnny på Himmelev 

Gym.  

 

 

Pkt. 8 

 

Godkendelse af opgørelse af klassekvotient. 

 

 

 

Bestyrelsen blev forelagt 

indberetningen af opgørelse af 

klassekvotienter for første klassetrin, 

som den er opgjort i september 

måned 2016.  

Klassekvotienten ligger for både stx 



og hf på 28,5. Der er således tale om 

en lille overskridelse af klasseloftet på 

28. For både stx´s og hf´s 

vedkommende falder dette ind 

under en af de gyldige undtagelser, 

idet overskridelsen skyldes 

omgængere.  

Bestyrelsen tog orienteringen til 

efterretning. 

 

 

Pkt. 9 

 

Afrapportering af resultatlønskontrakt. 

 

• Bilag 4-21.09.16 

 

 

Der henvises til bilag. 

 

 Der tages initiativer med 

henblik på at øge 

samarbejdet mellem Solrød 

Gymnasium og relevante 

erhvervsvirksomheder. Punktet 

skrives ind i pkt 11. 

 

 Gennemførelsesprocenten 

skrives ind i pkt 11 

 

 Biologi og bioteknologi har 

fokus næste år – mht karakter 

på A- niveau 

 

Basisramme: gennemsnit: 89% 

1. 80% 

2. 100% 

3. 75% 

4. 05% 

5. 95% 

 

Ekstraramme: gennemsnit: 95% 

6. 95% 

7. 88% 

8. 100% 

9) 97% 

 

 

Pkt. 10 

 

Skolens vedtægter. 

 
Skolens vedtægter udsendes med denne dagsorden. Der 

er ved et tidligere møde besluttet, at tage vedtægterne 

på dagsordenen. Udgangspunktet var bestyrelsens 

sammensætning og muligheder for at supplere med 

ekstra medlemmer.  

 

• Bilag 5-21.09.16 (vedtægter) 

 

 

Vi gør fremadrettet mere brug af at 

invitere gæster til møderne.  

 

 

 

Pkt. 11 

 

Resultatlønskontrakt for 2016/2017 

 

Udkast delt ud og gennemgået. 

Godkendt med få præciseringer. 

 

 

Pkt. 12 

 

Temapunkter for de kommende møder. 

December: 

Sverri Hammer 

Rekrutteringstiltag 



Marts: 

Strategiseminar m. økonomi– ny dato 

undersøges 

Juni: 

Gymnasiereformen 

September: 

Økonomistrategi 

+ ? 

 

 

Pkt. 13 

 

Eventuel beslutning om, hvilken information, 

der skal videregives til ansatte. 

 

 

Referatet 

 

Pkt. 14 

 

Evt. 

 

 

 

 


