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Referat af bestyrelsesmøde den 13.9.2018  

kl. 16.00 – 21.00 

Solrød Gymnasium 

 

Mødedeltagere Henriette Selck, Mila Stojkovic, , Trine Pedersen, Tova Schødt, 

Bjarne Thams, Emil Blücher, John Wennerwald. 

 

Afbud: Lea Kaliszan, Charlotte Sørensen, Emil til stede kl. 16-17.30 

 

Økonomimedarbejder Marianne Bille deltog under punkt 5. 

Økonomi 

 

Referent: Charlotte Svendsen 

 

 

Dagsordenspunkter Referat  

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordnen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat 

 

Bilag 1-13.09.18 

(beslutningsreferat af BS møde i 

juni) 

 

Referatet blev godkendt.  

3. Opfølgning på beslutninger 

fra sidste bestyrelsesmøde 

 

 Evaluering 

 Tre-årig handleplan 

 

 

4. Orientering og meddelelser 

 Formanden 

 Rektor 

 Elevrepræsentanter 

 

Rektor: 

Hf-klasserne er nu fyldt op. Stor fremgang i forhold til antallet ved 

sidste bestyrelsesmøde. 

I STX-klasserne er der i gennemsnit 28 elever. 

 

I november har Solrød Gymnasium 40 års jubilæum. Der bliver 

arrangeret en uge i november, der handler om jubilæet. 

Vigtige datoer: 

 9. november: personalefest 

 15. november: for lærere og elever samt deltagere fra 

kommunen, bestyrelsen, gamle elever m. fl.  

Arrangementet foregår fra kl. 15-16.30. 

 

Årets skolestart gik fint uden problemer. 

Idrætsdagen den 7. september gik godt. 

Også Cambridgeeksamenerne gik rigtigt godt med fine karakterer til 

eleverne. 

 

Mila, elevrepræsentant 

 Elevrådet er ved at forberede SG-timer. 

 De arbejder med rekruttering: prøver at få flere med i 

elevrådet. 

 En fælles vision er ved at blive udarbejdet. 

 Ved møderne har to fra hver klasse stemmeret. 

 

 

5. Tema: Økonomi 
Budgetopfølgning for 2018, 

revideret budget for 2018. 

Status og likviditet blev drøftet 

 

Låneomlægningen var en god og fornuftig beslutning, som hurtigt 
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1. Bilag 2-13.09.18 

(budgetopfølgning 2018) 

2. Bilag 3-13.09.18 

(likviditetsbudget) 

3. Bilag 4-13.09.18 

(revideret budget) 

4. Bilag 5-13.09.18 (brev 

fra UVM om 

investeringsramme) 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

tager de fremlagte bilag til 

efterretning og drøfter en 

fremtidig strategi for skolens 

økonomi, herunder investeringer 

og investeringsrammer (se bilag 

5). 

 

vil blive tjent ind. 

 

Bestyrelsen tager de fremlagte bilag til efterretning. 

 

Den planlagte renovering af skolen er skubbet til 2020 (måske 

2021) 

Bestyrelsen godkender investeringsplanen. 

 

Ang. finansloven: 

Omprioriteringsbidraget fortsætter til 2022 eller længere. 

Der er uenighed i Folketinget pga. forskellige holdninger til 

bidraget. 

 

Om det sociale taxameter (ekstra penge til HF’ere) forsætter er ikke 

besluttet.  

 

Det bliver ikke nemt at få 2019-budgettet til at balancere. 

 

Henriette 

Vi skal arbejde hårdt på at lave et nul-budget for 2019. Det er ikke 

holdbart med flere underskud. 

 

Hvert sjette gymnasium forventer underskud. 

 

Emil pointerer, at det er vigtigt ikke at spare på rekrutteringen. 

Afgørende for økonomien at få flere klasser. 

 

Henriette mener ikke, at det er realistisk med 8 STX-klasser i 2019-

budgettet. Vi bør holde fast i 7 STX- og 2 HF-klasser. 

 

Trine: 

Hvis det koster for meget på kvaliteten af undervisningen og på 

personalet at få budgettet i nul til næste år, giver det en signalværdi 

om, at vi er for langt ude. Vi må ikke slække på kvaliteten. 

 

Emil: 

Måske skal vi lave to budgetter:  

 Et nulbudget  

 og et mere realistisk. 

 

Marianne Bille: 

Det er svært at finde sparemuligheder. F.eks. er den udvendige 

vedligeholdelse halveret. 

 

Fundraising er en mulighed for at forbedre økonomien og skal med i 

næste resultatlønskontrakt.  

 

6. Kapacitetsfastsættelse for 

skoleåret 2019/2020 

Bestyrelsen skal fastlægge næste 

skoleårs kapacitet. 

Kapacitetstallet skal indberettes 

til regionen. Det indstilles til 

bestyrelsen, at vi optager 308 

elever, svarende til 11 klasser 

Vi indstiller 9 + 2-klasser til næste år. Årgang 2017/2018 var på 9 + 

2-klasser. 

 

Regionerne beslutter, hvordan kapacitetsfordelingen skal være. 

 

En enig bestyrelse godkendte kapacitetstallet. 
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(fordelt på 9 stx-klasser og 2 hf-

klasser). KOMMENTAR: I vores 

nuværende 1.g, 2.g og 1.hf 

(fortsætterklasser) har vi 18 

klasser, da vi til sommer 

dimitterer 8 af de nuværende 26 

klasser. Da klassetallet på SG 

var på sit højeste, var der 29 

klasser på skolen. Vi har med 

andre ord med det som 

udgangspunkt plads/kapacitet til 

mindst 11 klasser i optaget til 

kommende skoleår. 

 

1. Bilag 6-13.09.18 (antal 

klasser over tid) 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

fastsætter kapacitetstallet for det 

kommende skoleår til 9+2 

klasser. 

 

7. Godkendelse af opgørelse af 

klassekvotient 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

godkender den fremlagte 

opgørelse af klassekvotienten 

 

Behandles på december mødet  

8. Afrapportering af 

resultatlønskontrakt 

 

 Bilag 7 - 13.09.18 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

drøfter de forskellige ind-

satsområder i 

resultatlønskontrakten for 

2017/2018, og ud fra den 

fremlagte resultatlønsrapport 

fastsætter graden af 

målopfyldelse for kontrakten. 

Opgørelse af målopfyldelse i procent af resultatlønskontrakten for 

2017/2018: 

 

Basisramme: 87 % 

Ekstraramme: 89 % 

Engangsvederlag: 25.000 kr.  

 

9. Resultatlønskontrakt for 

2018/2019 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

drøfter om gennemgangen af 

rapporten for 2017/2018 giver 

anledning til indsats-områder ud 

over de allerede aftalte til dette 

skoleårs kontrakt. Herefter 

udfærdiges den endelige 

kontrakt af formand og rektor. 

Punkter, som skal indeholdes i resultatlønskontrakten 2018/2019 

 

Fundraising 

 

Følgende refererer til bilag 8, resultatlønskontrakt 2017/2018: 

 

Side 1, bullet 2 og 3: 

Det er en indbygget udfordring, at undervisningen foregår 

tværfagligt, og at de først til allersidst i forløbet modtager 

koncentreret enkeltfaglig undervisning, så her er noget at arbejde 

med i de kommende år, evt. som fokusområde i den kommende 

resultatlønskontakt. 
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Side 2, bullet 1: 

Der er et ønske om flere aktiviteter, der kan styrke det sociale 

forhold mellem hf og stx. Arrangementer/initiativer, der fremmer 

dette. 

 

Side 3, øverst 

Fordi AT forsvinder, kommer der til at mangle noget 

videnskabsteori og tværvidenskab m.m. 

Hvordan skal det afhjælpes? 

 

Side 4, midt: 

Rekruttering skal fortsat være højt prioriteret. 

Spørgeskema til eleverne, om hvorfor de valgte SG, skal laves hvert 

år. 

Sende elever ud at reklamere for gymnasiet i folkeskoler. 

 

Side 6, studieparathed: 

Gennemførselsprocent var ret lav i år. 

Forslag: indhente flere og mere detaljerede oplysninger om grunden 

til, at eleverne holder op.  

Måske studievejledere/lærere kunne give anonyme oplysninger 

videre (efter personlige samtaler med eleverne) til statistik. 

Evt. ringe til eleverne. 

 

Side 9: midt: 

Der skal igangsættes en proces mhp at løfte gennemsnittet af alle 

skriftlige A-niveauer. 

Den proces er ikke sat i gang. 

 

Side 13, trivsel på arbejdspladsen: 

Arbejde videre med stressområdet. 

Hvad skal der f.eks. ske efter foredraget den 13. september om 

stress? 

 

Plan for opfølgning når medarbejdere kommer tilbage fra 

sygdomsperiode.  

 

Stresspolitik skal ind i personalepolitikken.  

 

Mere vægt på trivselsoplevelser (a la biograftur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Temapunkter for de 

kommende møder 

 

Det indstilles, at bestyrelsen 

beslutter temapunkter til dette 

skoleårs bestyrelsesmøder. 

December 2018: 

Økonomi samt 

Bestyrelsens selvevaluering og opfølgningsplan 
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12. Evt. 

 

Næste bestyrelsesmøde og huskere 

 

Bestyrelsen skal have resultatet fra spørgeskemaundersøgelsen vedr. 

de nye elever inden næste bestyrelsesmøde. 

 

Vi skal beslutte om resultatlønskontrakten kan laves allerede til 

junimødet, så septembermødet kan bruges til at finpudse 

formuleringerne. 

 

Nærlæse informationerne fra ministeriet ang. selvevaluering,  

 

 

 

 


