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Dagsordenspunkter  

Udenfor dagsorden Rektor fremlagde institutionens indberetning til UVM af 
opgørelsen af klassekvotienter for første klassetrin i skoleåret 
2017 – 18:  Gns klassekvotient for STX: 27,7 og for HF: 28,5. 
Overskridelsen på HF skyldes en omgænger, som falder 
indenfor undtagelsesreglerne 

Dagsorden pkt 1: 
Godkendelse af 
dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af en ekstra sag 
under pkt. 8 (Låneomlægning) 

 
Dagsorden pkt 2: 
Godkendelse af referat 

 
Referatet blev godkendt 

 
Dagsorden pkt 3: 
Opfølgning på 
beslutninger 

 
Der iværksættes en undersøgelse af de nye elevers 
bevæggrunde for at søge Solrød Gymnasium. 
 
Det blev besluttet, at ledelsen undersøger effekten af de mange 
rekrutteringsaktiviteter til Solrød Gymnasium 

Dagsordenspunkt 4 
Meddelelser 

Gymnasierne i Region Sjælland er gået sammen om at 
finansiere en film, der fremstiller, hvad der foregår i gymnasiet, 
som en modvægt mod den omsiggribende erhvervsorientering i 
andet orienteringsmateriale fra fx UUV og erhvervsskoler. 
 

Dagsordenspunkt  5 
Implementering af 
gymnasiereformen. 

: Lærergruppen for NV, AP og HF er blevet bedt om at aflevere 
en redegørelse til PRUF om hvordan implementeringen af 
gymnasiereformen er forløbet på de ovennævnte områder og 
desuden har skolen lavet en spørgeundersøgelse blandt 
eleverne på Lectio. 
Nu medtæller NV og AP tests på eksamensbeviset og vægter en 
kvart karakter. Grundforløbet skal også introducere eleverne til 
studieretningen og kvalificere deres valg. (dette er grebet 
forskelligt an på de forskellige skoler). Her på Solrød 
Gymnasium har vi tilbudt undervisning i de fag, der indgår i 



forskellige studieretninger.  
Reformen på HF-området, med bla korte praktikforløb og 
eksamen hvert halve år blev evalueret. 
 
Det generelle indtryk var, at mange elever valgte studieretning 
med interesse, - og ikke ud fra sociale/venskabs- hensyn. Vi har 
oprettet 
4 naturvidenskabelige studieretningsklasser, 4 samfundsfaglige 
, og 1 sproglig/musik studieretning.  Det er tydeligt, at 2. 
fremmedsprog er presset som fag?. 
 
 
Formanden konkluderede, at bestyrelsen tager orienteringen til 
efterretning og har tillid til at implementeringen er godt på vej. 

Dagsordenspunkt  6: 
Renovering af 
administrationsområdet 

Rektor betonede, at skolen kun mangler at renovere 
musikafdelingen og administrationsområdet. (C og D-fløjene) 
Rektor sagde, at administrationsområdet   nok skal nytænkes, 
så administrationen hænger bedre sammen med lærerværelset 
mv. 
2 arkitektfirmaer spørges: Det ene firma har lavet 
administrationsafdelingen på Efterslægten, det andet på Køge 
Gymnasium 
 
Sagen blev taget til efterretning. (det økonomiske blev henvist 
til behandling under punkt 8) 

Dagsordenspunkt 7 
Status på skolens 
økonomi 

Rektors redegørelse blev taget til efterretning og godkendt. 

Dagsordenspunkt 8: 
Budget 2018 og 
drøftelse af 
låneomlægning 

Skolens ledelse skal fremlægge en plan for, hvordan skolen 
kommer nærmere et regnskabsmæssigt nul. 
Besparelserne må gerne præsenteres som et katalog. 
 
Formanden konkluderede, at  forslag til besparelser sendes til 
bestyrelsen, når de er udarbejdet , og der indkaldes til 
ekstraordinært bestyrelsesmøde 
 
Flere realkreditinstitutter skal spørges vedr låneomlægning. 
 
Vi kan opsige de gamle lån og komme i gang med en 
forhandling med anden kreditforening nu. 
 
Formanden: Bestyrelsen bakker op om ledelsens beslutning om 
udskydelse af byggeriet og tager den til efterretning. Men der 
skal ske en renovering på et senere tidspunkt. 
 



 

Dagsordenspunkt 9: 
Bestyrelsens 
sammensætning 

Emil Blücher indtræder i bestyrelsen. 
Regionsrådet sender en repræsentant. 
Der skal peges på en lokal repræsentant. 

Dagsordenspunkt 10: 
Udbud af 
studieretninger i næste 
skoleår 

Skolen har udbudt de samme studieretninger i næste skoleår 
plus endnu en samfundsvidenskabelig studieretning: 
Samfundsfag A + Matematik A.  
 

Dagsordenspunkt 11: 
Hvilken information skal 
videregives til ansatte? 

Budgettet skal ikke ud, før det er vedtaget. 
 

Dagsordenspunkt 12: 
 

 

 


