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Dagsordenspunkter 
 

Beslutningsreferat 

Dagsorden pkt 1: 
Godkendelse af 
dagsorden 
 

Efter forslag fra personalerepræsentanter Christina Tornquist og Trine 
Pedersen indføjedes et nyt pkt 6 i dagsordenen: ”Brugen af faciliteret 
kommunikation i undervisning og ved eksamen”. 
 

Dagsorden pkt 2: 
Godkendelse af 
referater (bilag 1+2+3) 
 

 
 

Alle referater blev godkendt. 

 
Dagsorden pkt 3: 
Opfølgning på 
beslutninger fra sidst 
 

De understregede punkter i resultatrapporten medtages i den kommende 
resultatlønskontrakt. 
 

Dagsorden pkt 4: 
Punkter fa sidste 
møde 
 

Solrød Gymnasium er nu godkendt som Cambridge-skole. SG regner med 
at afprøve konceptet i fagene matematik, biologi, engelsk, startende 
omkring nytår.  
Opfølgning på juniortalent : Som udgangspunkt skal SG danne ramme for 
3 arrangementer ud af efterårets 5 arrangementer for juniortalenter.  
Fagene har meldt ind med flg emner: 
Biotek: Produktion af maling 
Samfundsfag: Demokratiforløb 
Billedkunst: Brug af ny teknologi i billedkunst 
Der er tilmeldt 33 elever udefra (8+9.klasse), så det er lykkedes fint at 
finde talentfulde elever på grundskolerne 
 

 

 
Pkt 5 : Orientering og 
meddelelser 

SG opnåede fine resultater ved årets eksamen både for STX og HF. SG 
ligger stadig blandt sjællandske gymnasier med højeste eksamensgns. 
Rektor orienterede om, at Vallensbæk UU ønsker at sende 8.klasser på 
introkurser på SG. Det er positivt for den fremtidige rekruttering af elever. 
Fin idrætsdag d. 1. september. 
SG har startet 9 STX-klasser og kun ganske få elever er sivet til andre 



gymnasier, bla. Køge Gym.  SG har stadig næsten 28 elever/klasse i gns. 
 

Pkt 6: (nyt) 
Anvendelse af 
faciliteret 
kommunikation i 
undervisningen 

Sagen blev drøftet i bestyrelsen 

 
Pkt 7: 
Budgetopfølgning 
 

Budgetopfølgningen blev taget til efteretning. 
Desuden skal bestyrelsen tage stilling til en låneomlægning, der kan 
nedbringe bidragssatsen på realkreditlån. Der er negativ rente, men 
bidraget er 2,21%, hvilket er meget højt. Også på et fastforrentet lån (19 
mill kr) er der en bidragssats på 2,21%! 
Renteloftslånet er dyrt at indfri. 
Næste bestyrelsesmøde skal behandle lånesammensætning og 
låneomlægning. 
 
 
 
Skolens ledelse skal arbejde videre med renoveringsplaner og inddrage 
personalegrupper i planlægningen. 

Pkt. 8:   
Kapacitetsfastsættelse 

SG skal melde 9 STX + 2 HF klasser ind til regionsrådet 
 
 

Pkt 9 og 10 
Gennemgang af 
resultatlønsrapporten 
Bilag 8 
Graden af 
målopfyldelse 
 
Opstilling af punkter 
til kommende 
resultatlønskontrakt 
(2017-18) 

Graden af målopfyldelse på indsatsområder i resultatlønskontrakten: 
 

1. Indsatsområde: HF-elevernes videreuddannelses frekvens samt løft 
af nedre kvartil: 70% 

2. Implementering af gymreformen og udvikling af rekrutteringstiltag: 
100%  

3. Evaluering af grundforløbet og kvalificering af studieretningsvalget: 
100% 

4. Studieparathed: 100% 
5. Indsats målrettet svage elever bla fravær fra undervisningen: 90% 
6. Idékataklog til højere grad af lærertilstedeværelse: 70% 
7. Indsats for nedsættelse af omkostninger ved lånefinansieringen: 

90% 
 
Enig bestyrelse indstiller et engangsvederlag  til rektor 
 

 

Pkt 11. 
Temapunkter til 
kommende 
bestyrelsesmøder 

Forslag til temapunkter behandles på næste møde 

 
 

Mødet slut kl 20 

 


