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Referat af møde i bestyrelsen for Solrød Gymnasium 

21. marts 2018, kl. 09.00-12.00 

 

Mødedeltagere Henriette Selck, Jonas Rasmussen, Bo Nygaard, Trine Pedersen, Bjarne 

Thams. 

 

Afbud fra Erik Vejlebo, Ellen Thomsen, Christina Tornquist og 

elevrepræsentanter 

 

Referent: Charlotte Svendsen 

Dagsordenspunkter 

 

Referat 

 

 

Pkt. 1 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

 

Pkt. 2 

Godkendelse af referat 

 

Referatet blev godkendt 

 

Pkt. 3 

Opfølgning på 

beslutninger fra sidste 

bestyrelsesmøde 

Opfølgning på beslutninger blev behandlet under orienteringspunktet. 

Pkt. 4 

Årsrapport 2017 

 

Årsrapport og 

revisionsprotokollat 

fremlægges, drøftes og 

underskrives. Vi tager 

dette punkt tidligt på 

dagsordenen, da skolens 

revisor Søren Jensen har 

mulighed for at deltage fra 

kl. 9.00. 

 

 Bilag 1-21.03.18 

(Årsrapport) 

 Bilag 2-21.03.18 

(Revisionsprotokollat)  

 

Årsrapport 

Revisor har ingen påtaler til årsrapporten, der betegnes som pletfri. 

 

Som et lille gymnasium er det sværere at få økonomien til at hænge 

sammen, og vi er sårbare over for nedgang i elevtal. 

Derfor er rekrutteringen af elever et stort indsatsområde. 

 

Låneomlægningen forbedrer økonomien fremover, men udgiften til 

omlægning er stor her og nu. 

 

Pkt. 5 

Orientering og 

meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

Rektor: 

 

Lockout 

Hvis ikke der bliver indgået forlig hos forligskvinden, bliver alle ansatte 

lockoutet 10. april på nær uorganiserede medarbejdere og medlemmer af 

gule fagforeninger. 

Kan blive et problem mht. studieture og eksamener. 

 

Juniortalent 

Tilbuddet til grundskoleelever, der består i at besøge gymnasiet og 

deltage i workshops som ’Motivation og coaching’ og ’Hvad er liv?’ går 
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rigtigt godt. Fine evalueringer fra deltagende elever og lærere fra 

grundskolen. 

 

Teaterkoncert 

Mindre skala end normalt. Foregik på gymnasiet. Vellykket, godt besøgt 

koncert. 

 

Pædagogisk eftermiddag 

Mens lærerne afholdt pædagogisk eftermiddag den 7. marts, underviste 

studerende fra Aalborg Universitet SG’s elever. Eleverne fik 

indblik/inspiration i to forskellige emner, som de universitetsstuderende 

havde planlagt. 

 

Regeringens ghettoudspil og gymnasieoptag 

Hvis forslaget bliver vedtaget, er en af planerne, at på skoler, der har 

mere end 50 % elever af ikke-vestlig herkomst, vil man fordele eleverne 

ud på andre skoler. 

På SG går der ca. syv % elever af ikke-vestlig herkomst. 

 

Flytter 10. klasser til erhvervsskoler? 

Venstre har stillet forslag om, at 10. klasser skal ligge på erhvervs-

skolerne. I 2017 kom der 38 elever fra 10. klassecentret til SG. 

 

Pkt. 6 

Status på økonomi 

 

 Bilag 3-21.03.18 

(Statusrapport) 

 Bilag ’Budget 2018’ 

 Bilag ’Fire-årigt 

budget’ (nyt) 

 

Bestyrelsen godkendte statusrapport. 

Pkt. 7 

Skoleåret 2018/2019 

 

Der orienteres om søgetal 

for kommende skoleår og 

konsekvenserne heraf.  

STX på Solrød Gymnasium: 

203 elever har søgt ind i år 

220 søgte ind i 2017/18  

 

HF på Solrød Gymnasium: 

47 elever har søgt ind i år, men da flere af eleverne har søgt andre 

gymnasier, er et realistisk sluttal ca. 35 elever. 

Antallet var lidt højere i 2017/18. 

 

Der bliver oprettet syv stx-klasser.   

 

Der bliver sandsynligvis oprettet to hf-klasser. 

 

Hvor kommer SG’s elever fra: 

Stort optageområde: Nede fra Stevns og langt nordpå langs kysten. Flest 

fra Solrød. 

Solrød Kommune ret lille, derfor ikke så stort naturligt optag som en del 

nabogymnasier. 

 

Styrke for SG 

Eleverne kommer fra et stort område, skolen er relativt lille og tryg. 
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På landsplan har der været: 

 5-6 % færre ansøgere til stx 

 1 % flere ansøgere til erhvervsskoler 

 Lidt flere hf-ansøgere 

 

Pkt. 8 

Bestyrelsens 

sammensætning samt 

politikker og måltal for 

den kønsmæssige 

sammensætning af 

bestyrelse og ledelse 

 

Der orienteres om 

bestyrelsens 

sammensætning efter 

1/5/2018. Bestyrelsen skal 

samtidig 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.retsinformatio

n.dk/Forms/R0710.aspx?id

=146131  

 

 Bilag 4-21.03.18 

(Politikker og 

måltal for den 

kønsmæssige 

sammensætning af 

ledelsen) 

 

Nye medlemmer af bestyrelsen 

Mødet var sidste møde med den ’gamle’ bestyrelse. 

 

To af de kommende tre nye medlemmer er udpeget: 

Emil Blücher, LA, Solrød Kommune 

John Wennerwald, S, Regionsrådet 

 

Derudover skal der udpeges en repræsentant fra erhvervslivet. 

Forskellige emner er under overvejelse. 

 

Den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen 

Det tilstræbes, at opnå ligelig fordeling mellem kønnene, men da flere af 

medlemmerne bliver udpeget af andre institutioner/organisationer, er det 

svært at nå målet. 

 

Politikken blev godkendt af bestyrelsen. 

 

 

Elevrepræsentanterne 

Bestyrelsen og elevrådet vil sammen arbejde på at tiltrække elever, der 

har lyst til at være en del af bestyrelsen. 

 

 

Punkt 9 

Eventuel beslutning om, 

hvilken information, der 

skal videregives til ansatte. 

 

 

 

Pkt. 10 

Evt. 

 

 

 
Næste bestyrelsesmøde er den 6. juni 2018 kl. 16.00-21.00 
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